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ZARZĄDZENIE NR 405
WOJEWODY LUBUSKIEGO
z dnia 16 listopada 2011r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Otyń
Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998r.
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (Dz. U. z 2010r. Nr 176,
poz. 1190 z późn. zm.) w związku z art. 16 ust. 3
ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113
z późn. zm.) i prawomocnym postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Apelacyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 14 września 2011r., sygn. akt
II SA/Go 621/11 umarzającym postępowanie administracyjne oraz z uchwałą Nr VII/60/2011 Rady Gminy Otyń z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego zarządza się,
co następuje:

§ 2. Datę wyborów ustala się na niedzielę, dnia
5 lutego 2012r.

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów
uzupełniających do Rady Gminy Otyń w okręgu wyborczym 1, w którym wybiera się jednego radnego.

Wz Wojewody Lubuskiego
Wicewojewoda Lubuski
Jan Świrepo

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania
poszczególnych czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i podaje do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia na
obszarze Gminy Otyń.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 129

– 11059 –

Poz. 2419
Załącznik
do zarządzenia Nr 405
Wojewody Lubuskiego
z dnia 16 listopada 2011r.

Kalendarz wyborczy
dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy OTYŃ
zarządzonych na dzień 5 lutego 2012r.
Termin wykonania
czynności wyborczej
do 7 grudnia 2011r.

do 17 grudnia 2011r.

do 19 grudnia 2011r.
do 22 grudnia 2011r.
do 6 stycznia 2012r.
do godz. 2400

- podanie do publicznej wiadomości oraz ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego zarządzenia Wojewody Lubuskiego
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Otyń.
- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wójta Gminy
Otyń, informacji o granicy, numerze okręgu wyborczego, i liczbie radnych
wybieranych w okręgu, w którym przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej
w Otyniu,
- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze o utworzeniu
komitetów wyborczych oraz o zamiarze zgłaszania list kandydatów na
radnego.
- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Zielonej Górze kandydatów do
Gminnej Komisji Wyborczej w Otyniu przez pełnomocników komitetów
wyborczych
- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze Gminnej Komisji Wyborczej w Otyniu.
- zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Otyniu list kandydatów na radnego.

do 13 stycznia 2012r.

- zgłaszanie Wójtowi Gminy Otyń kandydatów do obwodowej komisji wyborczej przez pełnomocników komitetów wyborczych.

do 15 stycznia 2012r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wójta Gminy
Otyń, informacji o numerze i granicy obwodu głosowania oraz
o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej.

do 21 stycznia 2012r.

do 22 stycznia 2012r.
do 26 stycznia 2012r.

- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Otyniu
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego zawierających numery
list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone
w zgłoszeniach list wraz z ewentualnym oznaczeniem kandydatów.
- powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Otyniu obwodowej komisji
wyborczej,
- sporządzenie spisu wyborców w urzędzie gminy.
- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

3 lutego 2012r.
o godz. 2400

- zakończenie kampanii wyborczej

4 lutego 2012r.

- przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców.

5 lutego 2012r.
w godz. 800 - 2200
2 4 19

Treść czynności

- głosowanie.
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UCHWAŁA NR 79/6/IX/11
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ
z dnia 27 października 2011r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o podmiotach i przedmiotach opodatkowania oraz
deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.1),
art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r.
o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006r.
Nr 136, poz. 969 z późn. zm.2), art. 6 ust. 9 ustawy
z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682
z późn. zm.3) uchwala się co następuje:
§ 1. W celu zbierania danych o podmiotach
i przedmiotach opodatkowania, niezbędnych do
wymiaru i poboru podatków od nieruchomości,
rolnego i leśnego, określa się następujące wzory
formularzy:
1) IN-1 – informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, stanowiąca załącznik Nr 1
do uchwały;
2) DN-1 – deklaracja na podatek od nieruchomości, stanowiąca załącznik Nr 2 do uchwały;
3) IR-1 – informacja o gruntach, stanowiąca załącznik Nr 3 do uchwały;
4) DR-1 – deklaracja na podatek rolny, stanowiąca
załącznik Nr 4 do uchwały;
5) IL – 1 – informacja o lasach, stanowiąca załącznik Nr 5 do uchwały;
6) DL – 1 – deklaracja na podatek leśny, stanowiąca załącznik Nr 6 do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr 177/4/XXIII/04 Rady
Miejskiej w Iłowej z dnia 8 grudnia 2004r. w sprawie
określenia wzorów formularzy informacji o podmiotach i przedmiotach opodatkowania oraz deklaracji
na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2004r. Nr 104,
poz. 1670 i z 2006r. Nr 32, poz. 682).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Józef Brzezicki
_____________________________________
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226,
poz. 1475 oraz z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654 i Nr 171,
poz. 1016.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775
i Nr 249, poz. 1825, z 2007r. Nr 109, poz. 747, z 2008r. Nr 116,
poz. 730 i Nr 237, poz. 1655, z 2009r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010r.
Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475.
3
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2002r. Nr 216, poz. 1826, z 2005r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164,
poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484, z 2006r. Nr 245, poz. 1775 i Nr 249,
poz. 1825, z 2008r. Nr 116, poz. 730, z 2009r. Nr 56, poz. 458 oraz
z 2010r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475.
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UCHWAŁA NR 83/6/IX/11
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ
z dnia 27 października 2011r.
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na lata 2012 – 2015
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 oraz art. 18 ust. 2
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 15911) i art. 5a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234,
poz. 1536 oraz z 2011r. Nr 112, poz. 654) uchwala
się, co następuje:
Rozdział 1
Cele główne i cele szczegółowe współpracy
§ 1. Priorytetowym celem współpracy Gminy
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
jest coraz lepsze zaspokajanie potrzeb społeczeństwa oraz podnoszenie poziomu życia mieszkańców.
§ 2. Celami szczegółowymi współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
w latach 2012 – 2015 będą m.in.:
1) tworzenie sprzyjających warunków do wzmacniania istniejących organizacji pozarządowych,
powstawania nowych organizacji i inicjatyw
służących rozwojowi społeczności lokalnych,
oraz rozwoju wolontariatu;
2) prowadzenie wspólnych działań mających na
celu aktywizację społeczności lokalnej;
3) zwiększenie wpływu sektora pozarządowego
i społeczności lokalnych na kreowanie polityki
społecznej i gospodarczej w Gminie;
4) tworzenie warunków sprzyjających poprawie
jakości życia mieszkańców Gminy, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych;
5) włączenie zainteresowanych organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących
działalność pożytku publicznego do realizacji
programów służących rozwojowi Gminy;
6) umożliwienie organizacjom pozarządowym
i innym podmiotom indywidualnego występowania z ofertami realizacji projektów zadań publicznych, należących do sfery zadań publicznych Gminy;
7) udział zainteresowanych organizacji pozarządowych w tworzeniu i realizacji programu
współpracy a także programów służących rozwojowi Gminy;
8) promocja Gminy.

Rozdział 2
Zasady współpracy
§ 3. Gmina przy podejmowaniu współpracy
z organizacjami pozarządowymi działającymi na jej
terenie kierować się będzie zasadami:
1) partnerstwa – co oznacza, że organizacje pozarządowe, na zasadach i w formie określonej
w ustawie oraz zgodnie z trybem wynikającym
z odrębnych przepisów, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, wypracowywaniu sposobów ich rozwiązywania oraz wykonywaniu zadań publicznych;
2) pomocniczości – zgodnie, z którą realizacja
możliwie szerokiego zakresu zadań publicznych
gminy powinna odbywać się poprzez struktury
usytuowane jak najbliżej obywateli, natomiast
Gmina podejmuje działania na rzecz pobudzania, wspomagania i uzupełniania działalności
sektora pozarządowego;
3) efektywności – w myśl, której Gmina wykorzystuje współpracę z organizacjami pozarządowymi do realizacji zadań społeczno – ekonomicznych uwzględniając kryterium racjonalności i efektywności;
4) jawności podejmowanych działań – zgodnie,
z którą organy Gminy udostępniają organizacjom pozarządowym informacje o zamiarach
i celach realizowanych zadań publicznych,
w których możliwa jest współpraca z tymi organizacjami;
5) legalności – w myśl, której wszelkie działania
organów Gminy oraz organizacji pozarządowych odbywają się w granicach i na podstawie
przepisów prawa;
6) suwerenności stron – zgodnie, z którą Gmina
respektuje odrębność i suwerenność zorganizowanych wspólnot obywateli, uznając ich
prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących do
sfery zadań publicznych i w takim zakresie
współpracuje z tymi organizacjami;
7) uczciwej konkurencji – co oznacza, że Gmina
zlecać będzie wykonywanie zadań publicznych
w oparciu o otwarty konkurs ofert, natomiast
przy wyborze ofert kierować się będzie oceną
możliwości wykonania zadań przez oferentów
oraz porównaniem przedstawionych kalkulacji
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kosztów realizacji zadań w odniesieniu do ich
rzeczowego zakresu.
Rozdział 3
Zakres przedmiotowy współpracy
§ 4. Zakres współpracy Gminy z organizacjami
pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, obejmują sferę zadań publicznych określonych w art. 4
ust. 1 ustawy.
§ 5. W latach 2012 – 2015 w trybie otwartego
konkursu ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2
ustawy, będą zlecane do realizacji następujące zadania publiczne należące do Gminy w sferze:
1) ochrony i promocji zdrowia:
a) działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i agresji rówieśniczej,
b) realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i osób, dorosłych eksperymentujących
lub uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz ich rodzin,
c) podnoszenie standardu usług terapeutycznych dla osób zagrożonych alkoholizmem
i narkomanią;
2) upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
a) organizacja
działalności
szkoleniowej
i współzawodnictwa sportowego o charakterze gminnym dzieci i młodzieży.
§ 6. Tryb postępowania o udzielenie dotacji,
sposób jej rozliczenia oraz sposób kontroli wykonywania zadań będzie odbywać się na zasadach określonych w ustawie.
§ 7. Zgłoszenie do otwartego konkursu ofert zadania, które spełnia warunki merytoryczne, nie gwarantuje uzyskania dotacji. Oferta musi spełniać ponadto inne kryteria, oceniane przez komisję ds. oceny ofert, takie jak: zasięg terytorialny oddziaływania
zadania, możliwość jego realizacji za względu na
zasoby rzeczowe i osobowe oferenta, stopień,
w jakim kalkulacja kosztów odpowiada zakresowi
rzeczowemu zadania, ocena dotychczasowej współpracy z administracją publiczną, sporządzenie oferty
pod względem formalno-prawnym.
Rozdział 4
Formy współpracy
§ 8. Współpraca Gminy w sferze zadań publicznych z organizacjami pozarządowymi będzie prowadzona w następujących formach:

Poz. 2421
projektów aktów normatywnych w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

4) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie.
§ 9. Organizacje pozarządowe wykonujące działania promocyjne wykonywanych zadań dotowanych w ramach niniejszego programu, obowiązane
są do informowania o korzystaniu ze środków publicznych i źródle ich pochodzenia.
Rozdział 5
Priorytetowe zadania publiczne
§ 10. W latach 2012 – 2015 jako priorytetowe
uznaje się następujące zadania:
1) „Rośniemy i żyjemy w trzeźwości” – zintegrowany program, zapewniający warunki do prowadzenia świetlicy wsparcia dziennego dla
dzieci w wieku szkolnym, Klubu Abstynenta
i Grupy AA oraz organizacji wypoczynku dla
dzieci w okresie przerwy szkolnej zimowej
i letniej;
2) organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego o charakterze gminnym dzieci i młodzieży na terenie Iłowej;
3) organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego o charakterze gminnym dzieci i młodzieży na terenie Konina Żagańskiego;
4) organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego o charakterze gminnym dzieci i młodzieży na terenie Czernej.
Rozdział 6
Okres i sposób realizacji programu oraz wysokość
środków
§ 11. 1. Program realizowany będzie w okresie
od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2015 roku.
2. Zakłada się kontynuowanie po okresie realizacji niniejszego programu zadań priorytetowych
w latach następnych.
§ 12. 1. Program będzie realizowany we współpracy z organizacjami pozarządowymi poszczególnych referatów Urzędu Miejskiego w Iłowej, Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej, Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Pełnomocnika Burmistrza do spraw przeciwdziałania
uzależnieniom.
2. Zlecanie realizacji zadań publicznych następuje w trybie otwartego konkursu ofert.

1) zlecania organizacjom pozarządowym oraz
podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie;

3. Odstąpienie od otwartego konkursu ofert może nastąpić jedynie w przypadkach określonych
w art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2) wzajemnego informowania się o planowanych
kierunkach działalności;

4. Szczegółowe prawa i obowiązki organizacji
pozarządowych realizujących zlecone zadania publiczne będą każdorazowo określane w umowie.

3) konsultowania z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
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§ 13. Na realizację programu przeznacza się corocznie w budżecie środki finansowe w kwocie równoważnej od 65% do 85% wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (dział 756, rozdział
75618, paragraf 0480 klasyfikacji dochodów gminy).
Rozdział 7
Sposób realizacji programu
§ 14. 1. Współpraca Gminy z organizacjami
w ramach niniejszego programu obejmuje działania
o charakterze finansowym i pozafinansowym.
2. Działania o charakterze finansowym będą
przeprowadzone w oparciu o otwarte konkursy
ofert, w szczególności na realizacje priorytetowych
zadań publicznych.
3. Współpraca o charakterze pozafinansowym
będzie oparta na wzajemnym informowaniu się
o planowanych kierunkach działalności, realizowanych zadaniach poprzez:
1) publikowanie ważnych dla obu stron informacji
na www.ilowa.pl bądź w Biuletynie Informacji
Publicznej gminy Iłowa;
2) organizowanie spotkań na temat ogólnych zasad
współpracy
i zagadnień
związanych
z realizacją programu;
3) informowanie o dostępnych programach pomocowych, szkoleniach, konferencjach za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Rozdział 8
Tworzenie i przebieg konsultacji programu
§ 15. 1. Projekt wieloletniego programu współpracy na lata 2012 – 2015 powstał na bazie rocznych
programów współpracy z lat 2007, 2008, 2009, 2010
i 2011 z uwzględnieniem zmian wynikających ze
znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Projekt programu został skonsultowany z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w § 3 ust 3 ustawy w sposób
określony w uchwale Rady Miejskiej w Iłowej
Nr 369/5/XLI/10 z dnia 17 września 2010r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu konsultowania
z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego Rady Miejskiej
w Iłowej w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 96, poz. 1390).
Rozdział 9
Sposób oceny realizacji programu
§ 16. Ocena realizacji programu będzie dokonywana na podstawie następujących wskaźników:
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1) liczby skonsultowanych z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących statutowej działalności tych organizacji;
2) liczby złożonych ofert przez podmioty uczestniczące w realizacji programu;
3) liczby organizacji pozarządowych realizujących
zadania programowe;
4) liczby zleconych zadań i wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy
na ich realizację;
5) wielkości finansowych i pozafinansowych
środków zaangażowanych przez podmioty realizujące zlecone zadania programowe;
6) liczby inicjatyw publicznych podjętych przez
organizacje pozarządowe;
7) liczby odbiorców uczestniczących w zrealizowanych zadaniach programowych.
Rozdział 10
Informacja o sposobie tworzenia programu oraz
o przebiegu konsultacji
§ 17. 1. Program powstał po konsultacjach przeprowadzonych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej
w Iłowej Nr 369/5/XLI/10 z dnia 17 września 2010r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Rady Miejskiej w Iłowej w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji
(Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 96, poz. 1390).
2. W wyniku przeprowadzonych konsultacji nie
zgłoszono żadnych wniosków do treści uchwały.
Rozdział 11
Tryb powoływania i zasady działania komisji
konkursowych do opiniowania ofert w otwartych
konkursach ofert
§ 18. 1. Komisje konkursowe powoływane są
w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach
ofert.
2. Komisja konkursowa powoływana jest w drodze zarządzenia Burmistrza Iłowej.
3. Szczegółowy tryb pracy komisji oraz kryteria
opiniowania ofert zostaną określone w zarządzeniu
Burmistrza Iłowej o jej powołaniu.
4. Komisja konkursowa liczy nie mniej niż
3 osoby i nie więcej niż 6 osób.
5. Burmistrz Iłowej powołując komisję konkursową wskazuje jej przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
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6. Komisja ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia procedury konkursowej, dla której komisja została powołana.
§ 19. 1. Ustala się następujące zasady działania
komisji konkursowych do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert:
1) komisja realizuje swoje działania, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy, co najmniej połowa jej
składu;
2) w pracach komisji nie mogą brać udziału reprezentanci podmiotów wnioskujących o dotacje
lub pozostający z oferentami w takich relacjach,
które mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność;
3) za udział w posiedzeniach komisji jej członkom
nie przysługuje zwrot kosztów podróży ani wynagrodzenie ani dieta;
4) do zadań komisji konkursowej należy:
a) ocena ofert pod względem merytorycznym,
z uwzględnieniem kryteriów określonych
w treści ogłoszenia konkursowego,
b) przygotowanie propozycji podziału środków
pomiędzy oferentami, jeżeli wystąpi taka konieczność,
c) sporządzenie protokołu z prac komisji;
5) do zadań przewodniczącego komisji należy:
a) przewodniczenie pracom komisji,
b) przygotowanie wykazu ofert wnioskujących
o dofinansowanie;
2. W trakcie prac komisji, komisja może żądać od
oferentów wyjaśnień i dodatkowych uzupełnień,
które nie wpłyną na treść złożonej oferty.
3. Komisja ma prawo poprawić oczywiste błędy
pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe, jeżeli wyrazi na to zgodę oferent. Brak zgody oferenta na

Poz. 2421, 2422

dokonanie poprawy oczywistych błędów i omyłek
wyrażonej na piśmie w wyznaczonym przez Komisję
terminie, spowoduje pozostawienie oferty bez rozpatrzenia.
4. Obsługę administracyjno-techniczną komisji
sprawuje reprezentant podmiotu organizującego
konkursu.
5. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych
ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej
dotacji dokonuje Burmistrz Iłowej.
Rozdział 12
Przepisy końcowe
§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.
§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego2.
Przewodniczący Rady
Józef Brzezicki
_____________________________________
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r.
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420
i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230
i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679
i Nr 134, poz. 777.
2
Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą Rady Miejskiej
w Iłowej Nr 27/6/III/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie w 2011 roku, która traci moc
z dniem 31 grudnia 2011r.

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

2422
2 422

UCHWAŁA NR XIV/105/2011
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 3 listopada 2011r.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
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 późniejszymi zmianami)
oraz art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95,
poz. 613 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Określa się na terenie gminy Drezdenko
stawki podatku od nieruchomości w następującej
wysokości:

1. od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków –
0,68zł od 1m² powierzchni,
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,06zł od
1ha powierzchni,
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
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blicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,28zł od 1m² powierzchni;
2. od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych – 0,61zł od 1m² powierzchni użytkowej,
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej – 17,68zł od 1m² powierzchni
użytkowej,
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,61zł od 1m² powierzchni
użytkowej,
4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające
tych świadczeń – 4,17zł od 1m² powierzchni
użytkowej,

Poz. 2422, 2423

6) wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe (domki letniskowe) – 6,91zł od 1m²
powierzchni użytkowej;
7) garaży - 6,91zł za 1m² powierzchni użytkowej.
3. od budowli – 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.
§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Drezdenku Nr XXVIII/190/08 z dnia 28 października 2008
roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady
Adam Kołwzan

5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,16zł od 1m² powierzchni użytkowej;
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UCHWAŁA NR XIV/106/2011
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 3 listopada 2011r.
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
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 późniejszymi zmianami)
oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r.
Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami) uchwala
się, co następuje:
§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości
grunty, budynki lub ich części, z wyjątkiem zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej:
1) wykorzystywane na potrzeby statutowej działalności w zakresie kultury, kultury fizycznej
i sportu,

2) wykorzystywane na cele związane z ochroną
przeciwpożarową,
3) wykorzystywane w zakresie wypożyczania książek i czytelnictwa.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady
Adam Kołwzan
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UCHWAŁA NR XIV/107/2011
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 3 listopada 2011r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
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 późniejszymi zmianami),
art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969
z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. Obniża się z kwoty 74,18zł za 1dt. do kwoty
55,00zł za 1dt. średnią cenę skupu żyta za okres
pierwszych trzech kwartałów 2011 roku, określoną
w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011r. (Monitor
Polski z 2011r. Nr 95, poz. 969), przyjmowaną jako

podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze
gminy Drezdenko na 2012 rok.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i ma zastosowanie w roku
2012.
Przewodniczący Rady
Adam Kołwzan
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UCHWAŁA NR XIV/108/2011
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 3 listopada 2011r.
w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r.
o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969
z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 8 ustawy
z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym
(Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późniejszymi zmianami),
art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

f)

§ 1. Zarządza się na terenie gminy pobór podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, należnych od osób fizycznych w drodze inkasa.

o) Lubiatów – Danuta Saj

§ 2. Inkasentami podatków, o których mowa
w § 1 ustala się na terenie wsi – sołtysów.

q) Marzenin – Eugeniusz Nawrot

a) Bagniewo, Trzebicz Młyn – Mariusz Faberski
b) Czartowo – Urszula Strychalska
c) Drawiny – Czesław Binkowski
d) Goszczanowiec – Lucyna Filipek
e) Goszczanowo – Irena Wiśniewska

Goszczanówko, Duraczewo – Małgorzata Malinowska

g) Gościm – Elżbieta Sklarska
h) Górzyska – Zbigniew Czajkowski
i)

Grotów – Barbara Mormol

j)

Karwin – Teresa Świątek

k) Kijów – HeNryk Włoch
l)

Klesno – Janusz Sobieraj

m) Kosin – Julian Dokurno
n) Lipno – Katarzyna Czerwińska
p) Lubiewo – Stanisław Domiński
r) Modropole – Jan Bujnicki
s) Niegosław – Włodzimierz Zarzyński
t)

Osów – Iwona Kardacka

u) Przeborowo – Kazimierz Jaruch
v) Rąpin – Teresa Marek
w) Stare Bielice – Jan Belczyk
y) Trzebicz – Grzegorz Dymlańczuk
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z) Trzebicz Nowy – Roman Owczarzak
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roku w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego
i od nieruchomości.

ź) Zagórze – Andrzej Kaźmierczak
ż) Zielątkowo – Józef Bukowski.
§ 3. Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10% od sumy pobranych podatków od osób
fizycznych.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady
Adam Kołwzan

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.
§ 5. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Drezdenku Nr XXVIII/191/08 z dnia 28 października 2008

===================================================================================
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UCHWAŁA NR XIV/109/2011
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 3 listopada 2011r.
w sprawie opłaty miejscowej
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 późniejszymi zmianami)
oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 i art. 19 pkt 1 lit. b ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XXVI/177/08
z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobierana jest opłata miejscowa, uchwala się co następuje:
§ 1. Określa się stawkę opłaty miejscowej pobieranej od osób fizycznych przebywających dłużej niż
dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub
szkoleniowych w miejscowościach: Lubiewo, Gościm, Lubiatów, Goszczanowo, Przeborowo, Zagórze, w wysokości: 2,08zł za każdy dzień pobytu.
§ 2. Zarządza się na terenie gminy pobór opłaty
miejscowej w drodze inkasa.
§ 3. Inkasentami opłaty, o której mowa w § 1
ustala się:
1) kierowników ośrodków wypoczynkowych,
2) kierowników pól campingowych i namiotowych,
3) sołtysów wsi:

a) Lubiewo – Stanisław Domiński
b) Gościm – Elżbieta Sklarska
c) Lubiatów – Danuta Saj
d) Goszczanowo – Irena Wiśniewska
e) Przeborowo – Kazimierz Jaruch
f)

Zagórze – Andrzej Kaźmierczak.

§ 4. Za pobieranie opłaty miejscowej dla osób
wymienionych w § 3 ustala się wynagrodzenie za
inkaso w wysokości 10% skasowanych kwot.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XXVIII/189/08 Rady
Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 października 2008r.
w sprawie opłaty miejscowej.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady
Adam Kołwzan
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UCHWAŁA NR XIV/110/2011
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 3 listopada 2011r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 4
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i opłatach lokalnych (jednolity tekst z 2010r. Dz. U.
Nr 95, poz. 613 ze zm.) Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie
górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat
lokalnych w 2012r. (M. P. Nr 95, poz. 961) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011r. w sprawie stawek podatku od środków
transportowych obowiązujących w 2012 roku (M. P.
Nr 95, poz. 962) uchwala się co następuje:
§ 1. Stawki podatku od środków transportowych
wynoszą:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej
12 ton:
a) powyżej 3,5 ton do 5,5 tony włącznie –
666,00zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 998,00zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1.109,00zł.
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki
podatkowe określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3.5 tony i poniżej 12 ton –
1.331,00zł.
4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton –
stawki podatkowe określa załącznik Nr 2 do
uchwały.

5) od
przyczepy
i naczepy,
które
łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 998,00zł.
6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatkowe określa załącznik Nr 3
do uchwały.
7) od autobusu, w zależności o liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc – 1.552,00zł.
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.885,00zł.
§ 2. Oprócz zwolnień przewidzianych w art. 12
ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku od środków
transportowych:
a) autobusy wykorzystywane do dowozu dzieci
do szkół.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIX/207/08 Rady
Miejskiej w Drezdenku z 27 listopada 2008 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia
2012 roku.
Przewodniczący Rady
Adam Kołwzan
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIV/110/2011
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 3 listopada 2011r.

Stawki podatku od środków transportowych od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita
(w tonach)
Nie mniej
niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
Dwie osie
1.109,00
1.219,00
1.330,00
1.552,00
Trzy osie
1.164,00
1.219,00
1.440,00
1.662,00
1.885,00
1.995,00
Cztery osie i więcej
1.662,00
1.885,00
2.106,00
2.216,00
2.383,00

Mniej niż

12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

Stawka podatku
(w zł)
Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
1.219,00
1.330,00
1.552,00
1.773,00
1.219,00
1.440,00
1.662,00
1.885,00
1.995,00
2.106,00
1.885,00
2.106,00
2.216,00
2.657,00
2.657,00
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIV/110/2011
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 3 listopada 2011r.

Stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanych do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub
wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa
ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
Nie mniej niż

Mniej niż

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

Stawka podatku
(w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
Inne systemy zawieszenia
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
osi jezdnych
za równoważne
Dwie osie
1.330,00
1.440,00
1.440,00
1.552,00
1.552,00
1.662,00
1.662,00
2.106,00
Trzy osie
1.773,00
1.995,00
1.995,00
2.763,00
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIV/110/2011
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 3 listopada 2011r.

Stawki podatku od środków transportowych od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)
Nie mniej niż

Mniej niż

12
18
25

18
25
28

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

Stawka podatku
(w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub Inne systemy zawieszenia
zawieszeniem uznanym za
osi jezdnych
równoważne
Jedna oś
997,00
1.108,00
1.108,00
1.219,00
1.219,00
1.330,00
Dwie osie
1.108,00
1.219,00
1.219,00
1.330,00
1.330,00
1.440,00
1.440,00
1.885,00
Trzy osie
1.330,00
1.440,00
1.552,00
1.662,00
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UCHWAŁA NR XIV/111/2011
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 3 listopada 2011r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej i zasad jej poboru
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami), na podstawie art. 15 oraz
art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych
(t.j. z 2010r Dz. U. Nr 95, poz. 613 z późn zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na
terenie Gminy Drezdenko w wysokości:
1) przy sprzedaży z samochodów,
z przyczepami – 23,00zł.

ciągników

2) przy sprzedaży ze straganów – 18,00zł.
3) przy sprzedaży z ławki, stolika polowego, namiotów przenośnych za 1m2 zajmowanej powierzchni – 2,50zł, z tym iż stawka nie może
przekroczyć 728,64zł.

4) przy sprzedaży małej ilości warzyw, owoców,
runa leśnego i innych art. – 3,00zł.
5) inna sprzedaż gastronomiczna (np. lodów, waty
cukrowej, kukurydzy prażonej, kurczaków, szaszłyków itp.) za 1m² zajmowanej powierzchni
27zł, z tym iż stawka nie może przekroczyć
728,64zł.
§ 2. 1. Rada Miejska zarządza pobór opłaty targowej, w drodze inkasa, samorządowemu zakładowi
budżetowemu
Centrum Integracji
Społecznej
w Drezdenku.
2. Ustala się 20% zainkasowanej opłaty targowej
jako wynagrodzenie dla Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku.
§ 3. Tracą moc uchwały:
1) Uchwała Nr XVII/127/03 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie
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ustalenia wysokości stawek opłaty targowej
i zasad jej poboru,
2) Uchwała Nr XXXVIII/327/05 Rady Miejskiej
w Drezdenku z dnia 28 lipca 2005 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/127/03 Rady
Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 listopada 2003
roku w sprawie ustalenia wysokości stawek
opłaty targowej i zasad jej poboru,
3) Uchwała Nr XXXVIII/271/09 Rady Miejskiej
w Drezdenku z dnia 20 sierpnia 2009 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/127/03 Rady
Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 listopada 2003
roku w sprawie ustalenia wysokości stawek
opłaty targowej i zasad jej poboru,

Poz. 2428, 2429

4) Uchwała Nr XXXI/232/09 Rady Miejskiej
w Drezdenku z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej i zasad jej poboru.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia
2012 roku.
Przewodniczący Rady
Adam Kołwzan
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UCHWAŁA NR XV/73/11
RADY GMINY BLEDZEW
z dnia 7 listopada 2011r.
w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich
wynagrodzenia
Na podstawie 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6b i art. 6c ustawy
z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U
z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zm.), art. 6 ust. 8 ustawy
z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym
(Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.) oraz art. 6 ust. 12
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613)
uchwala się, co następuje:

8) Sołectwo Sokola Dąbrowa – Izabela Rozwadowska zam. Sokola Dąbrowa,

§ 1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego, w tym
także w formie łącznego zobowiązania pieniężnego,
od osób fizycznych na terenie Gminy Bledzew
w drodze inkasa.

§ 3. Zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa nie wyklucza uiszczania należności przez podatników bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Bledzew lub na właściwy rachunek bankowy Urzędu.

§ 2. Do poboru należności wymienionych w § 1
jako inkasentów ustala się na terenie Gminy Bledzew w poszczególnych sołectwach:

9) Sołectwo Stary Dworek – Ewelina IgnacikDziembowska zam. Stary Dworek,
10) Sołectwo Templewo – Halina Tomczak zam.
Templewo,
11) Sołectwo Zemsko – Jóskowiak Zygmunt zam.
Zemsko.

§ 4. 1. Ustala się wynagrodzenie od zebranych
podatków wymienionych w § 1 w następujących
wysokościach:
1) Sołectwo Bledzew – 9%,

1) Sołectwo Bledzew – Teresa Marczak zam. Bledzew,

2) Sołectwo Chycina – 10%,

2) Sołectwo Chycina – Barbara Wojda zam. Chycina,

4) Sołectwo Goruńsko – 8%,

3) Sołectwo Dębowiec – 10%,

3) Sołectwo Dębowiec – Wiesława Borkowska
zam. Debowiec,

5) Sołectwo Nowa Wieś – 8%,

4) Sołectwo Goruńsko – Mariola Kukla zam. Goruńsko,

7) Sołectwo Popowo – 9%,

5) Sołectwo Nowa Wieś – Anna Wojtaś zam. Nowa Wieś,

9) Sołectwo Stary Dworek – 9%,

6) Sołectwo Osiecko – Anna Bartkowiak zam.
Osiecko,
7) Sołectwo Popowo – Anna Bobras zam. Popowo,

6) Sołectwo Osiecko – 9%,
8) Sołectwo Sokola Dąbrowa – 8%,
10) Sołectwo Templewo – 9%,
11) Sołectwo Zemsko – 9%.
2. Wynagrodzenie za inkaso przysługuje od należności pobranych przez inkasentów i wpłaconych
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na rachunek bankowy Urzędu Gminy Bledzew
w dniu następnym po terminie płatności kolejnej
raty podatku oraz wpłat pobranych od podatników
na koniec każdego miesiąca.
§ 5. Traci moc uchwała Nr LII/379/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 19 października 2010r. w sprawie
zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa,
określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia.

Poz. 2429, 2430

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bledzew.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2012r.
Przewodniczący Rady
Jerzy Dawidowicz

===================================================================================
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UCHWAŁA NR XV/74/11
RADY GMINY BLEDZEW
z dnia 7 listopada 2011r.
w sprawie podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1
i 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r.
Nr 95, poz. 613 ze zm.) Rada Gminy Bledzew uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od jednego
środka transportowego na terenie Gminy Bledzew:

a) powyżej 3,5t do 5,5t włącznie – 678zł,
b) powyżej 5,5t do 9t włącznie – 812zł,
c) powyżej 9t i poniżej 12 ton – 982zł;
2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia określa się następujące stawki podatkowe:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej
12 ton:
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita
(w tonach)
Nie mniej
niż

Mniej niż

12
15

15

12
21
25

21
25

12
27
31

27
31

Stawka podatku
(w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równoważne
Dwie osie
739
987
Trzy osie
1.109,00
1.565,00
1.565,00
Cztery osie i więcej
1.600,00
2.340,00
2.340,00

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdu od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a) wyprodukowane do roku 1990 włącznie –
1.085zł.
b) wyprodukowane po roku 1990 – 1.037zł.

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
861
1.600,00
1.128,00
1.943,00
1.943,00
1.725,00
2.957,00
2.957,00

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
określa się następujące stawki podatkowe:
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Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa ciągnik balastowy +
przyczepa
(w tonach)
Nie mniej niż

Mniej niż

12
25
31

25
31

12
40

40

Poz. 2430

Stawka podatku
(w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
Dwie osie
1.109,00
1.725,00
1.971,00
Trzy osie
1.968,00
2.317,00

5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton – z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

1.232,00
1.848,00
2.298,00
2.191,00
2.857,00

6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
określa się następujące stawki podatkowe:

a) wyprodukowanych do roku 1990 włącznie –
541zł.
b) wyprodukowanych po roku 1990 – 515zł.
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa +
pojazd silnikowy
(w tonach)
Nie mniej niż

Mniej niż

12
25

25

12
33
38

33
38

12
38

38

Stawka podatku
(w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
Jedna oś
369
435
Dwie osie
800
1.358,00
1.600,00
Trzy osie
860
1.232,00

7) od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniej niż 20 miejsc – 577zł.
b) równiej lub wyższej niż 20 miejsc – 973zł.
c) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 2.069zł.
§ 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych autobusy wykorzystywane do przewozów szkolnych.
§ 3. Traci moc uchwała Nr LII/393/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 19 października 2010r. w sprawie
podatku od środków transportowych.

inne systemy zawieszenia osi jezdnych
435
691
1.048,00
1.600,00
2.098,00
1.170,00
1.725,00

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bledzew.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a obowiązujące w niej stawki
z dniem 1 stycznia 2012r.
Przewodniczący Rady
Jerzy Dawidowicz
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UCHWAŁA NR XV/75/11
RADY GMINY BLEDZEW
z dnia 7 listopada 2011r.
w sprawie opłaty od posiadania psów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 18a ust. 1,
art. 19 pkt 1 lit. f i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) uchwala się, co następuje:

6) Sołectwo Osiecko – Anna Bartkowiak zam.
Osiecko,

§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Bledzew
opłatę od posiadania psów w kwocie 15 zł rocznie
od jednego psa.

9) Sołectwo Stary Dworek – Ewelina Ignacik –
Dziembowska zam. Stary Dworek,

§ 2. 1. Do uiszczenia opłaty wymienionej w § 1
zobowiązani są mieszkańcy Gminy Bledzew posiadający psy.
2. Opłata płatna jest do 15 maja roku podatkowego lub po upływie 14 dni od wejścia w posiadania psa, proporcjonalnie do liczby miesięcy.
§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty w formie inkasa. Do poboru opłaty jako inkasentów ustala się na
terenie Gminy Bledzew w poszczególnych sołectwach:
1) Sołectwo Bledzew – Teresa Marczak zam. Bledzew,
2) Sołectwo Chycina – Barbara Wojda zam. Chycina,
3) Sołectwo Dębowiec – Wiesława Borkowska
zam. Dębowiec,

7) Sołectwo Popowo – Anna Bobras zam. Popowo,
8) Sołectwo Sokola Dąbrowa – Izabela Rozwadowska zam. Sokola Dąbrowa,

10) Sołectwo Templewo – Halina Tomczak zam.
Templewo,
11) Sołectwo Zemsko – Jóskowiak Zygmunt zam.
Zemsko.
2. Zarządzenie poboru opłaty od posiadania psa
w drodze inkasa nie wyklucza uiszczenia należności
bezpośrednio w kasie urzędu lub na właściwy rachunek bankowy Gminy Bledzew.
3. Inkasenci określeni w ust. 1 otrzymują tytułem
wynagrodzenia 20% prowizji od zebranej opłaty.
§ 4. Traci moc uchwała Nr LII/382/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 19 października 2010r. w sprawie
opłaty od posiadania psów.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bledzew.

4) Sołectwo Goruńsko – Mariola Kukla zam. Goruńsko,

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2012r.

5) Sołectwo Nowa Wieś – Anna Wojtaś zam. Nowa Wieś,

Przewodniczący Rady
Jerzy Dawidowicz
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UCHWAŁA NR XV/76/11
RADY GMINY BLEDZEW
z dnia 7 listopada 2011r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze. zm.) oraz art. 5 ust. 1
i art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r.
Nr 95, poz. 613 ze zm.) uchwala się, co następuje:

1)

2)

3)

§ 1. Roczne stawki podatku od nieruchomości
wynoszą:

od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków (od 1m2 powierzchni)
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych (od 1ha powierzchni)
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (od 1m2 powierzchni)
od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych (od 1m2 powierzchni użytkowej)
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (od 1m2 powierzchni użytkowej)
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym (od 1m2 powierzchni użytkowej)
d) związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń (od 1m2 powierzchni użytkowej)
e) letniskowych (od 1m2 powierzchni użytkowej)
f) zajętych na garaże nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (od 1m2 powierzchni użytkowej)
g) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego (od 1m2 powierzchni użytkowej)
a) od budowli od ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych

0,80 zł
4,33 zł
0,34 zł
0,67 zł
18,24 zł
10,24 zł
4,45 zł
6,62 zł
6,25 zł
5,80 zł
2%

§ 2. 1. Podatek określony w § 1 podlega wpłacie
u inkasenta, w kasie Urzędu Gminy w Bledzewie lub
na konto w GBS Międzyrzecz o/Bledzew Nr 97 8367
0000 0030 1208 6000 0002.

§ 3. Traci moc uchwała Nr LII/380/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 19 października 2010r. sprawie
podatku od nieruchomości na rok 2011 oraz zwolnień od podatku.

2. Inkasentami upoważnionymi do poboru podatku są:

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bledzew.

1) wyznaczone osoby z poszczególnych sołectw
określone w uchwale Rady Gminy Bledzew
Nr XV/73/11 z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie
zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa,
określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a obowiązujące w niej stawki
z dniem 1 stycznia 2012r.

2) pracownik Urzędu Gminy Bledzew prowadzący
kasę Urzędu w ramach umowy o pracę.

Przewodniczący Rady
Jerzy Dawidowicz
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UCHWAŁA NR XV/77/11
RADY GMINY BLEDZEW
z dnia 7 listopada 2011r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze. zm.) oraz art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze
zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości
grunty, budowle i budynki lub ich części wykorzystywane w zakresie:
1) ochrony przeciwpożarowej,
2) organizowania i upowszechnia kultury,

6) zieleni i kopalin.
§ 2. Zwolnień, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2 nie
stosuje się w przypadku zajęcia budynków i gruntów
lub ich części na prowadzenie działalności gospodarczej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bledzew.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2012r.

3) kultury fizycznej, sportu i rekreacji,

Przewodniczący Rady
Jerzy Dawidowicz

4) pomocy społecznej i bezpieczeństwa publicznego,
5) poboru, przesyłania i uzdatniania wody i odprowadzania ścieków oraz grunty przeznaczone
na cmentarze,

===================================================================================
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UCHWAŁA NR XV/78/11
RADY GMINY BLEDZEW
z dnia 7 listopada 2011r.
w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłat w drodze inkasa, wyznaczenia
inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 15
i art. 19 pkt 1 lit. „a” i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej
za prowadzenie obwoźnej i obnośnej sprzedaży towarów w szczególności z ręki, koszów, stoisk, stołów pod zadaszeniem, wozów, przyczep i samochodów jak w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Osoby prowadzące sprzedaż w sposób określony w ust. 1 zobowiązane są do wnoszenia dziennych opłat targowych w każdym sołectwie w zależności od formy sprzedaży.
3. Obowiązek uiszczania opłaty targowej powstaje z chwilą zajęcia miejsca w celu sprzedaży towarów. Opłata targowa jest płatna w tym samym cza-

sie, najpóźniej jednak z chwilą żądania zapłaty przez
inkasenta.
4. W przypadku odmowy zapłaty opłaty targowej
upoważniania się osobę pobierającą opłatę do zawiadomienia Policji o wykroczeniu.
5. Opłata targowa pobierana jest od powierzchni
stoiska. Za stoisko uważa się powierzchnię do 10m 2.
Za każde przekroczenia powierzchni stoiska dodatkowo pobiera się opłatę targową w wysokości 50%
stawki wynikającej z załącznika do uchwały.
§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej
w drodze inkasa.
2. Na inkasentów wyznacza się:
1) Sołectwo Bledzew – Teresa Marczak zam. Bledzew,
2) Sołectwo Chycina – Barbara Wojda zam. Chycina,

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 129

– 11104 –

Poz. 2434

3) Sołectwo Dębowiec – Wiesława Borkowska
zam. Dębowiec,

14) teren Gminy Bledzew – Wioletta Tomczyk zam.
Popowo,

4) Sołectwo Goruńsko – Mariola Kukla zam. Goruńsko,

15) teren Gminy Bledzew – Artur Musialski zam.
Bledzew.

5) Sołectwo Nowa Wieś – Anna Wojtaś zam. Nowa Wieś,

3. Wynagrodzenie inkasenta ustala się w wysokości 30% sum opłat zainkasowanych i odprowadzonych na rachunek Gminy.

6) Sołectwo Osiecko – Anna Bartkowiak zam.
Osiecko,
7) Sołectwo Popowo – Anna Bobras zam. Popowo,
8) Sołectwo Sokola Dąbrowa – Izabela Rozwadowska zam. Sokola Dąbrowa,
9) Sołectwo Stary Dworek – Ewelina IgnacikDziembowska zam. Stary Dworek,
10) Sołectwo Templewo – Halina Tomczak zam.
Templewo,
11) Sołectwo Zemsko – Zygmunt Jóskowiak zam.
Zemsko,
12) przysiółek Kleszczewo – Janina Owsiak zam.
Kleszczewo,

4. Osoby określone w ust. 2 nie mają prawa
przekazywania swoich uprawnień na osoby trzecie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bledzew.
§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Bledzew
Nr LII/381/10 z dnia 19 października 2010r. w sprawie
ustalenia stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta
oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązująca od dnia
1 stycznia 2012r.

13) teren Gminy Bledzew – Halina Kawecka zam.
Stary Dworek,

Przewodniczący Rady
Jerzy Dawidowicz

Załącznik
do uchwały Nr XV/78/11
Rady Gminy Bledzew
z dnia 7 listopada 2011r.
Stawki dziennej opłaty targowej
I. Stawka dzienna – targowisko w Bledzewie:
1. przy sprzedaży: artykułów przemysłowych, spożywczych i płodów rolnych: ze stołu, z samochodu lub
przyczepy, ziemi – 26,00 od stoiska,
2. sprzedaż sadzonek, drzew i krzewów ze stołu, z samochodu lub przyczepy, ziemi – 13,00 od stoiska.
II. Stawka dzienna – targowiska w poszczególnych sołectwach:
1. przy sprzedaży: artykułów przemysłowych, spożywczych i płodów rolnych: ze stołu, z samochodu lub
przyczepy, ziemi – 17,00 od stoiska,
2. przy sprzedaży sadzonek, drzew i krzewów ze stołu, z samochodu lub przyczepy, ziemi – 8,50 od stoiska.
III. Sprzedaż okazjonalna podczas imprez okolicznościowych na terenie Bledzewa:
a) punkty gastronomiczne ze sprzedażą piwa – 73,00 od stoiska,
b) punkty gastronomiczne bez sprzedaży piwa – 42,00 od stoiska,
c) pozostałe punkty handlowe – 32,00 od stoiska,
d) karuzela, zamek dmuchany, kolejka, samochodziki, strzelnice, automaty itp. – 17,00 od urządzenia.
IV. Sprzedaż okazjonalna podczas imprez okolicznościowych na terenie pozostałych sołectw:
a) punkty gastronomiczne ze sprzedażą piwa – 52,00 od stoiska,
b) punkty gastronomiczne bez sprzedaży piwa – 21,00 od stoiska,
c) pozostałe punkty handlowe – 16,00 od stoiska,
d) karuzela, zamek dmuchany, kolejka, samochodziki, strzelnice, automaty itp. – 8,50 od urządzenia.
2 434
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UCHWAŁA NR XV/79/11
RADY GMINY BLEDZEW
z dnia 7 listopada 2011r.
w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 159 ze zm.), art. 6
ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844
ze zm.) Rada Gminy Bledzew uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Podatnicy podatku od nieruchomości
składają informację o nieruchomościach i obiektach
budowlanych lub deklaracje podatkową na drukach
stanowiących załączniki do niniejszej uchwały:
1) załącznik Nr 1 – informacja o nieruchomościach
i obiektach budowlanych dla osób fizycznych,
2) załącznik Nr 2 – deklaracja na podatek od nieruchomości dla podatników nie będących osobami fizycznymi.
2. Obowiązek składania w/w dokumentów dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień

na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych.
§ 2. W uchwale Nr XL/285/09 Rady Gminy Bledzew z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia
wzorów
informacji
i deklaracji
podatkowych
(Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 142, poz. 2083) uchyla
się § 1.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bledzew.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od
dnia 1 stycznia 2012r.
Przewodniczący Rady
Jerzy Dawidowicz
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XV/79/11
Rady Gminy Bledzew
z dnia 7 listopada 2011r.
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Rady Gminy Bledzew
z dnia 7 listopada 2011r.
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UCHWAŁA NR XVI/116/2011
RADY GMINY DESZCZNO
z dnia 7 listopada 2011r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób
uprawnionych do udzielania tych ulg
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 59 ust. 2
i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) uchwala
się, co następuje:
§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowe zasady,
sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,
przypadających Gminie Deszczno oraz jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy
publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić
będzie pomoc publiczną oraz wskazuje organ lub
osoby uprawnione do udzielania tych ulg.
2. Uchwały nie stosuje się do należności cywilnoprawnych powstałych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) ustawie – oznacza to ustawę z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 ze zm.);
2) należnościach – oznacza to należności pieniężne główne wraz z odsetkami za zwłokę i innymi
należnościami ubocznymi, mające charakter
cywilnoprawny, przypadające Gminie Deszczno
lub jej jednostkom podległym;
3) dłużniku – oznacza to osobę fizyczną, osobę
prawną, a także jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;
4) Wójcie – oznacza Wójta Deszczna;
5) przedsiębiorcy – oznacz to podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na
formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania;
6) działalności gospodarczej – oznacza to działalność gospodarczą, do której mają zastosowanie
reguły konkurencji określone w przepisach części trzeciej tytułu VII rozdziału 1 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz.
UE C 83 z dnia 30 marca 2010r.);
7) uprawnionym organie lub osobie – oznacza to
organ lub osoby wskazane w niniejszej uchwale, uprawnione do udzielania ulg;

8) uldze – oznacza to umorzenie, odroczenie lub
rozłożenie na raty spłaty należności w całości
lub w części.
§ 3. 1. Uprawniony organ lub osoba na wniosek
dłużnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym
interesem dłużnika lub interesem publicznym, może:
1) umorzyć należność w całości lub w części,
2) odroczyć termin spłaty całości lub części należności,
3) rozłożyć na raty płatność całości lub części należności.
2. Ważny interes dłużnika lub interes publiczny
zachodzi w szczególności, jeżeli:
1) dłużnik nieprowadzący działalności gospodarczej, ze względu na trudną sytuację finansową
nie jest w stanie spłacić należności, a jej wyegzekwowanie może zagrozić egzystencji lub dalszemu funkcjonowaniu dłużnika;
2) dłużnik prowadzący działalność gospodarczą
znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji ekonomicznej, z zastrzeżeniem że nie jest przedsiębiorcą zagrożonym w rozumieniu Wytycznych
wspólnotowych dotyczących pomocy państwa
w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych
przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 1.10.
2004r).
3. Jeżeli ulgą ma być objęta część należności,
udzielenie ulgi może nastąpić dopiero po zapłaceniu
przez dłużnika pozostałej części tej należności.
4. Jeżeli ulgą ma być objęta część należności,
udzielenie ulgi może nastąpić dopiero po zapłaceniu
przez dłużnika pozostałej części tej należności.
§ 4. W przypadku niedotrzymania terminu płatności odroczonej należności bądź terminu płatności
którejkolwiek z rat, na jakie została rozłożona należność, pozostała do zapłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami
liczonymi od dnia następnego po upływie terminu
płatności obowiązującego przed odroczeniem terminu płatności lub rozłożeniem na raty spłaty należności.
§ 5. 1. Należności mogą być umarzane z urzędu
w całości, jeżeli:
1) osoba fizyczna zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek nie-
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podlegający egzekucji na podstawie odrębnych
przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna
wartość nie przekracza kwoty 6.000zł;
2) osoba prawna została wykreślona z właściwego
rejestru osób prawnych przy jednoczesnym
braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby
trzecie;
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty
wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej
należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji.
2. W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego
są zobowiązane inne osoby, należności, o których
mowa w ust. 1, mogą zostać umorzone tylko wtedy,
gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.
§ 6. 1. Organ uprawniony, w sytuacji określonej
w § 3 ust. 1 pkt 2, na wniosek podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, może udzielać ulg,
które:
1) stanowią pomoc de minimis – w zakresie i na
zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r.
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do
pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379
z 28.12.2006r.).
2) stanowią pomoc de minimis w sektorze produkcji rolnej – w zakresie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (WE)
Nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE
w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L 337
z 21.12.2007 r.).
2. W celu uzyskania pomocy, o której mowa
w ust. 1 pkt 1, podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest zobowiązany przekazać wraz z wnioskiem o udzielenie ulgi:
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis,
jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się
o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go
lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy
de minimis otrzymanej w tym okresie, albo
oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy
w tym okresie;
2) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
którego wzór określa załącznik do rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r
w sprawie zakresu informacji przedstawianych
przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311);

Poz. 2436

3) sprawozdania finansowe, o których mowa
w § 2 ust 1 pkt 2 rozporządzenia wymienionego
w pkt 2.
3. W celu uzyskania pomocy, o której mowa
w ust 1 pkt 2, podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest zobowiązany przekazać wraz z wnioskiem o udzielenie ulgi:
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis
w rolnictwie, jakie otrzymał w roku w którym
ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości
pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie,
albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie, którego wzór
określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające
się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810).
4. W celu zapewnienia zgodności udzielanej pomocy z przepisami rozporządzenia Komisji (WE)
Nr 1998/2006 lub rozporządzenia Komisji (WE)
Nr 1535/2007 organ uprawniony, na podstawie
otrzymanych zaświadczeń lub oświadczeń oraz informacji i sprawozdań wymienionych w ust. 2 lub
ust 3 dokonuje oceny dopuszczalności udzielenia
pomocy de minimis lub pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej w formie ulg wynikających
z niniejszej uchwały.
§ 7. Do udzielania ulg w spłacie należności są
uprawnieni:
1) Wójt – bez względu na wysokość kwoty należności;
2) kierownik jednostki podległej Gminie Deszczno
– w odniesieniu do należności przypadających
tej jednostce, jeżeli wartość należności głównej
nie przekracza kwoty 5.000,00zł (słownie: pięć
tysięcy złotych 00/100).
§ 8. 1. Udzielenie ulgi następuje w formie pisemnej, na podstawie przepisów prawa cywilnego,
a w szczególności w formie oświadczenia woli organu uprawnionego lub ugody zawartej z dłużnikiem.
2. W przypadkach, o których mowa w § 5 ust. 1,
umorzenie należności następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli organu uprawnionego, które stanowi podstawę odpisu w księgach rachunkowych.
3. Odmowa udzielenia ulgi następuje w formie
oświadczenia woli organu uprawnionego.
§ 9. 1. Wniosek, o którym mowa w § 3 ust. 1,
powinien zawierać co najmniej wskazanie osoby, od
której pochodzi oraz jej adresu (miejsce zamieszkania lub pobytu, siedziba albo miejsce prowadzenia
działalności gospodarczej), a nadto treść żądania
wraz ze wskazaniem podstawy uprawniającej do
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zastosowania ulgi oraz dowody uzasadniające to
żądanie.

oraz wysokości umorzonych kwot i przyczyn
umorzenia;

2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wskazane w nim okoliczności oraz dodatkowo dłużnik:

2) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w ramach pomocy de minimis.

1) osoba fizyczna – składa informację o sytuacji
majątkowej, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały;
2) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – składa dokumenty świadczące o sytuacji finansowej.
3. Jeżeli wniosek dłużnika zawiera braki formalne, uprawniony organ lub osoba wzywa dłużnika do
ich usunięcia w terminie 7 dni z pouczeniem, że
niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
4. Uprawniony organ lub osoba zawiadamia
dłużnika w formie pisemnej o pozostawieniu jego
wniosku bez rozpatrzenia.
§ 10. Przed udzieleniem ulgi uprawniony organ
lub osoba przeprowadza postępowanie wyjaśniające w celu dokładnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności faktycznych, a zwłaszcza ustalenia podstawy do zastosowania ulgi.
§ 11. 1. Wójt przedstawia Radzie Gminy Deszczno :
1) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulgi w roku
budżetowym w kwocie przewyższającej łącznie
500zł, ze wskazaniem rodzaju zastosowanej ulgi

2. Wykazy, o których mowa w ust. 1, sporządzane są według stanu na dzień 31 grudnia każdego
roku i przedstawiane Radzie Gminy Deszczno
w rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu
gminy.
§ 12. Przepisy § 3 – 11 stosuje się odpowiednio
do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty
spłat odsetek od tych należności oraz do umarzania,
odraczania lub rozkładania na raty spłat innych należności ubocznych.
§ 13. Traci moc uchwała Nr VI/35/2003 Rady
Gminy Deszczno z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja
podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu
tych należności.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Deszczno.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tadeusz Koper
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Załącznik
do uchwały Nr XVI/116/2011
Rady Gminy Deszczno
z dnia 7 listopada 2011r.

……………………………………....
Imię i nazwisko.
……………………………………….
……………………………….…..….
Adres
……………………………..………..
PESEL
……………………………………….
NIP

INFORMACJA O SYTUACJI MAJĄTKOWEJ
osoby ubiegającej się o zastosowanie ulgi w spłacie należności pieniężnych

1. Stan rodzinny
1) wszystkie osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym:
Lp.

Imię i nazwisko

Wiek

Pokrewieństwo

Miejsce
pracy/nauki
źródło dochodu

Wysokość
dochodu

Dołączam dokumenty potwierdzające wykazane dochody / brak dochodów.

2) Pozostaję w związku małżeńskim
 TAK, majątkowe stosunki małżeńskie określa:
 wspólność ustawowa
 rozdzielność majątkowa …………………………………………………………………………………………....……….
Data i Nr Rep. umowy małżeńskiej

 NIE ……………………………………………………………………………………………………………………………...
Data rozwiązania małżeństwa, sygnatura akt, sąd który wydał orzeczenie o rozwiązaniu małżeństwa

 NIE
2. Warunki mieszkaniowe
Zajmowane mieszkanie stanowi moją własność
 TAK
 NIE
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Na jakich zasadach jest zajmowane ( najem, użyczenie)

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

.................…………………………….……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………
 NIE
2) posiadam majątek ruchomy ( pojazd, sprzęt AGD, RTV, komputer itp.):
 TAK
pojazd ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Proszę podać rodzaj, markę, rok produkcji i Nr rejestracyjny

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

……………………………………………………………………………………………………………….………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………………
 NIE
5. Prowadzona działalność gospodarcza:
Prowadzę, prowadziłem/am działalność gospodarczą :
 TAK
1) nazwa ……………………………………………………………..……
2)
Nr
w
ewidencji
działalności
…………………………………………

gospodarczej,

organ

prowadzący

ewidencję

3) adres siedziby firmy …………………………………………..…………………………………………………………….
4) rodzaj przeważającej działalności …………………………………………………………………………………………
5) wyposażenie firmy ( środki trwałe)…………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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6) osiągnięty dochód (poniesiona strata) w 3 ostatnich latach obrotowych wyniósł(a):
a) w roku _________( do miesiąca _________ ………………………. zł
b) w roku _________...............................................................................zł
c) w roku _________...............................................................................zł
co potwierdzają zeznania PIT 36 lub PIT 36L albo – dla osób opodatkowanych ryczałtowo bądź na kartę podatkową – oświadczenia za te lata obrotowe.
7) zestawienie należności i zobowiązań wymagalnych na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc,
w którym złożono wniosek o udzielenie ulgi :
1) ……………………………………………………..…………………………………………………………………………….
2) ……………………………………………………..……..…………............................................................................
3) ……………………………………………………..…………………………………………………………………………….
4) ……………………………………………………..…………………………………………………………………………….
8) data likwidacji…………………………………………………………………………………………………………………
 NIE
6. Pomoc osób trzecich:
1) jestem na utrzymaniu osób trzecich:
 TAK ………………………………………………………………………………………………..……………………………
Proszę podać imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, rodzaj i rozmiar pomocy

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
 NIE
7. Zobowiązania wnioskodawcy :
Posiadam zobowiązania lub zaległości :
 TAK ( proszę podać wysokość)
1) ZUS ………………………………………………………………..…………………………………………………………...
2) Urząd Skarbowy w ….……………………………………………………………………………………...………………..
3) banki ...………………………………………………………..………………………………………………………………..
4) kontrahenci …………………………………………………………………………..……………………………………….
5) opłaty związane z mieszkaniem .…………………………………………………………………………………………..
6) alimenty …………………………………………………………………………………...…………………………………..
7) inne …………………………………………………………………………………………………………………………….
Dołączam dokumenty potwierdzające powyższe zobowiązania.
 NIE

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 129

– 11116 –

Poz. 2436, 2437

8. Zdarzenia losowe mające wpływ na stan majątkowy wnioskodawcy (klęski żywiołowe, wypadki itp.)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Dołączam dokumenty potwierdzające powyższe zdarzenia losowe.

Oświadczam, że wszystkie podane informacje są zgodne z rzeczywistością.

…………………………………………….……………….
Data i podpis wnioskodawcy
4 36

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

2437
2 43 7

UCHWAŁA NR XVI/118/2011
RADY GMINY DESZCZNO
z dnia 7 listopada 2011r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/301/09 Rady Gminy Deszczno z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XXI/111/96 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 20 grudnia 1996r. w sprawie powołania
Gminnego Zespołu Oświaty w Deszcznie
Na podstawie art. 11 i art. 12 ust. 1 pkt. 2 ustawy
z 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U.
z 2009r, Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 18 ust 2
pkt 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. tj. 2001r Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.), oraz art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz. U. tj. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się:

ścią jednostki pełni Zastępca Wójta Gminy
Deszczno lub Sekretarz Gminy Deszczno.”
§ 2. Pozostałe postanowienia Statutu Gminnego
Zespołu Oświaty w Deszcznie pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Deszczno.

§ 1. W statucie Gminnego Zespołu Oświaty
w Deszcznie przyjmuje się następujące zmiany:

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

1. Zmienia się brzmienie § 12 w rozdziale „IV.
Zarządzanie i organizacja”:

Przewodniczący Rady
Tadeusz Koper

„W czasie nieobecności Wójta Gminy Deszczno
jego obowiązki w zakresie kierowania działalno-
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UCHWAŁA NR XVI/119/2011
RADY GMINY DESZCZNO
z dnia 7 listopada 2011r.
w sprawie podatku od nieruchomości w 2012 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 5 ust. 1 i 2, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)

materiałem siewnym – 4,99 zł od 1m kw.
powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty
udzielające tych świadczeń – 4,25zł od 1m
kw. powierzchni użytkowej,

§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości
w wysokości:

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,07zł od 1m kw. powierzchni
użytkowej.

1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków –
0,69zł od 1m kw. powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,13zł
od 1ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,22zł od 1m kw. powierzchni.

3. od budowli 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości
budynki lub ich części oraz grunty wykorzystywane
na działalność kulturalną, zdrowotną, ochrony przeciwpożarowej, pomocy społecznej, kultury fizycznej,
odpłatną działalność pożytku publicznego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,63zł od 1m kw. powierzchni
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 15,61zł od 1m kw.
powierzchni użytkowej,

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2012r. oraz podlega ogłoszeniu w sposób
zwyczajowo przyjęty.
Przewodniczący Rady
Tadeusz Koper

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym

===================================================================================
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UCHWAŁA NR XVI/120/2011
RADY GMINY DESZCZNO
z dnia 7 listopada 2011r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006
roku Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) uchwala się, co
następuje:

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych
wynoszą rocznie:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie –
499,00zł.
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b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie –
599,00zł.
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 799,00zł.
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki
podatku określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton –
199,00zł.
4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
stawki podatku określa załącznik Nr 2 do
uchwały.
5) od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które
łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej
12 ton – 499,00zł.

Poz. 2439

6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określa załącznik
Nr 3 do uchwały.
7) od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc – 499,00zł.
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 999,00zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Deszczno.
§ 3. Traci moc uchwała LI/395/10 Rady Gminy
w Deszcznie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
01.01.2012r. oraz podlega ogłoszeniu w sposób
zwyczajowo przyjęty.
Przewodniczący Rady
Tadeusz Koper

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVI/120/2011
Rady Gminy Deszczno
z dnia 7 listopada 2011r.
Stawki podatku od środków transportowych od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi
i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
Nie mniej niż

Mniej niż

12
13
14

13
14
15
15 i więcej

12
17
19
21
23

17
19
21
23
25
25 i więcej

12
25
27
29

25
27
29
31
31 i więcej

Stawka podatku
(w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Dwie osie
299,00
349,00
410,00
578,00
Trzy osie
329,00
399,00
530,00
687,00
1 059,00
1 059,00
Cztery osie i więcej
687,00
697,00
1 087,00
1 726,00
1 726,00

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
349,00
410,00
578,00
1 307,00
369,00
549,00
687,00
1 059,00
1 645,00
1 645,00
697,00
1 087,00
1 726,00
2 560,00
2 560,00
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVI/120/2011
Rady Gminy Deszczno
z dnia 7 listopada 2011r.

Stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub
wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
Nie mniej niż

Mniej niż

12
18
25

18
25
31
31 i więcej

12

40
40 i więcej

Stawka podatku
(w złotych)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Dwie osie
249,00
278,00
585,00
1 474,00
Trzy osie
1 301,00
1 798,00

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
299,00
502,00
960,00
2 023,00
1 798,00
2 660,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVI/120/2011
Rady Gminy Deszczno
z dnia 7 listopada 2011r.
Stawki podatku od środków transportowych od przyczepy i naczepy , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton.
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd
silnikowy
(w tonach)
Nie mniej niż

Mniej niż

12
18

18
25
25 i więcej

12
28
33

28
33
38
38 i więcej

12

38
38 i więcej

4 39

Stawka podatku
(w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Jedna oś
149,00
186,00
334,00
Dwie osie
220,00
640,00
887,00
1 200,00
Trzy osie
707,00
984,00

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
179,00
334,00
586,00
323,00
887,00
1 348,00
1 774,00
984,00
1 337,00
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UCHWAŁA NR XVI/121/2011
RADY GMINY DESZCZNO
z dnia 7 listopada 2011r.
w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Deszczno z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2012 rok
Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala
co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Roczny program współpracy
Gminy Deszczno z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok w brzmieniu załącznika do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Deszczno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2012.
Przewodniczący Rady
Tadeusz Koper
Załącznik
do uchwały Nr XVI/121/2011
Rady Gminy Deszczno
z dnia 7 listopada 2011r.

zacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
2012 rok”
5) Gminie – rozumie się przez to gminę Deszczno;
6) działalności pożytku publicznego – należy przez
to rozumieć działalność społecznie użyteczną
prowadzoną w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy;
7) dotacji – należy przez to rozumieć dotację w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2009r. Nr 157,
poz. 1240 ze zm.);
8) konkursie – należy przez to rozumieć konkurs
ofert na realizację zadań publicznych gminy
Deszczno w 2012 roku.
9) Wójta Gminy Deszczno
§ 2. Roczny Program Współpracy Gminy
Deszczno z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na 2012 rok jest dokumentem przedstawiającym
politykę władz gminy wobec organizacji pozarządowych w zakresie realizowania zadań własnych przy
wykorzystaniu potencjału społeczności lokalnej.
ROZDZIAŁ II

Roczny program współpracy Gminy Deszczno
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w programie jest mowa o:
1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2003r.
Nr 96, poz. 873 ze zm.);
2) zadania publiczne – należy przez to rozumieć
zadania określone w art. 4 ustawy;
3) organizacjach pozarządowych – należy przez to
rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;
4) Programie - należy przez to rozumieć „Roczny
program współpracy Gminy Deszczno z organi-

Cel główny i cele szczegółowe programu
§ 3. 1. Celem głównym Programu jest zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy
Deszczno oraz wzmacnianie rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego poprzez budowanie i umacnianie
partnerstwa pomiędzy Gminą, a organizacjami pozarządowymi.
2. Celami szczegółowymi Programu są:
1) poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy;
2) racjonalne wykorzystanie środków budżetowych gminy;
3) otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność
w wykonywaniu zadań publicznych;
4) integracja organizacji lokalnych obejmujących
zakresem działania sferę zadań publicznych;
5) wzmocnienie potencjału organizacji oraz rozwój wolontariatu;
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6) promowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich.
ROZDZIAŁ III
Zasady współpracy
§ 4. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach:
1) pomocniczości – oznacza to, że gmina powierza
organizacjom realizację zadań własnych, a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób
ekonomiczny, profesjonalny i terminowy;
2) suwerenności stron – oznacza to, że stosunki
pomiędzy Gminą, a organizacjami kształtowane
będą z poszanowaniem wzajemnej autonomii
i niezależności w swojej działalności statutowej;
3) partnerstwa – oznacza to dobrowolną współprace równorzędnych sobie podmiotów w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytycznych celów;
4) efektywności – oznacza to wspólne dążenie do
osiągnięcia możliwie największych efektów realizacji zadań publicznych;
5) uczciwej konkurencji – oznacza to wymóg
udzielania tych samych informacji, odnośnie
wykonywanych działań, zarówno przez podmioty publiczne jak i niepubliczne, a także
obowiązek stosowania tych samych kryteriów
przy dokonywaniu oceny tych działań i podejmowaniu decyzji odnośnie ich finansowania;
6) jawności – oznacza to, że wszystkie możliwości
współpracy Gminy z organizacjami są powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne
i zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur
i kryteriów podejmowania decyzji.
ROZDZIAŁ IV
Zakres Przedmiotowy
§ 5. Przedmiotem współpracy Gminy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
jest:
1) realizacja zadań Gminy określanych w ustawach;
2) podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców Gminy;
3) określanie potrzeb społecznych i sposobu ich
zaspokajania.
ROZDZIAŁ V
Formy współpracy
§ 6. Gmina Deszczno podejmuje współpracę
z organizacjami w formie:
1) zlecania organizacjom realizacji zadań publicznych, na zasadach określonych w ustawie,
w formach powierzenia lub wspierania wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji (za priorytetowe
orzyjmuje się dofinansowanie projektów
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współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych);

2) uczestniczenia
organizacji
pozarządowych
w identyfikowaniu problemów społecznych
w gminie;
3) wzajemnego informowania się o planowanych
kierunkach działalności i współdziałanie w celu
ich zharmonizowania poprzez: publikowanie
ważnych informacji na tablicy ogłoszeń, na
stronach internetowych gminy lub w biuletynie
informacji publicznej, w innych dostępnych
gminie mediach oraz poprzez wspólne konsultacje zadań priorytetowych na kolejny rok;
4) konsultowania projektów aktów normatywnych
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji;
5) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze
doradczym i inicjatywnym;
6) doradztwa i współpracy przy pozyskiwaniu
przez organizacje pozarządowe środków finansowych z innych źródeł, w tym funduszy europejskich;
7) współorganizowania konferencji, szkoleń, spotkań okolicznościowych.
§ 7. Współpraca może przyjmować również inne
formy, takie jak:
1) prowadzenie wspólnych przedsięwzięć, np. organizacja imprez kulturalno-promocyjnych dotyczących realizacji zadań własnych gminy i regionu;
2) udzielanie przez samorząd wsparcia pozafinansowego dla organizacji np. wsparcie merytoryczne prowadzonych zadań;
3) nieodpłatne umożliwianie organizacjom nie
dysponującym własnym lokalem korzystanie
z sali konferencyjnej (w CSA „Kotłownia Pomysłów” w Maszewie) w celu organizowania spotkań i szkoleń;
4) informowanie organizacji o potencjalnych źródłach finansowania;
5) organizowanie, w miarę zgłaszanych potrzeb,
szkoleń i konsultacji z zakresu pozyskiwania
funduszy zewnętrznych, w celu zwiększenia
profesjonalizmu podejmowanych działań, wydawanie opinii do wniosków na prośbę organizacji;
6) promocja najskuteczniejszych i efektywnych
rozwiązań realizowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz rozwiązywania problemów
społecznych i zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy, które mogą uzyskać środki z innych źródeł,
7) wspólne aplikowanie o środki zewnętrzne;
8) aktualizowanie utworzonej na stronie internetowej gminy bazy danych o organizacjach pozarządowych działających na jej terenie,
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9) pomoc w promowaniu działalności organizacji
pozarządowych – dostęp do stron internetowych Gminy celem informowania o bieżącej
działalności organizacji oraz podejmowanych
działaniach,
10) udział we wspólnych inicjatywach organizowanych zarówno przez Gminę jak i organizacje
pozarządowe.
ROZDZIAŁ VI
Priorytetowe zadania publiczne
§ 8. Za priorytetowe zadania Gminy do realizacji
w roku 2012 we współpracy z organizacjami pozarządowymi przyjmuje się zadania z następujących
obszarów:
1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
2. ochrona i promocja zdrowia obejmująca:
problematykę rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii i nikotynizmowi,
profilaktykę zdrowotną dzieci i młodzieży,
3. działania na rzecz osób niepełnosprawnych
obejmujące:
wspieranie rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym;
udział osób niepełnosprawnych w życiu
kulturalnym i zajęciach rekreacyjno – sportowych,
4. nauka, edukacja, oświata i wychowanie:
organizacja konkursów promujących osiągnięcia oświatowe i edukacyjne,
organizacja konferencji oświatowych,

Poz. 2440
organizowanie przedsięwzięć kulturalnych
i artystycznych prezentujących tradycję,
historię i współczesność gminy i regionu
(koncerty, konkursy, wydawnictwa, publikacje),

8. porządek i bezpieczeństwo publiczne:
upowszechnianie wiedzy o bezpieczeństwie przeciwpożarowym,
wystawy i szkolenia o tematyce przeciwpożarowej,
organizowanie imprez sportowo- pożarniczych,
9. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych.
ROZDZIAŁ VII
Okres realizacji programu
§ 9. Niniejszy Program realizowany będzie
w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia
2012. Termin realizacji poszczególnych zadań określony będzie w warunkach konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy w 2012 roku.
ROZDZIAŁ VIII
Sposób realizacji programu
§ 10. 1. Gmina zlecać będzie realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym, których
działalność statutowa jest zgodna z zakresem zlecanego zadania.
2. Zlecanie realizacji zadań organizacjom pozarządowym obejmuje w pierwszej kolejności te zadania, które wynikają z ogłoszonego konkursu ofert.
3. W sytuacji wystąpienia uzasadnionych potrzeb, Wójt może określić w ciągu roku kolejne zadania i ogłosić konkursy na ich realizacje przez organizacje pozarządowe.

organizacja sportu masowego dla dzieci
i dorosłych,

4. Organizacje mogą z własnej inicjatywy złożyć
ofertę realizacji zadań publicznych, w zakresie rozpatrzenia takiej oferty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy.

organizacja międzyszkolnego współzawodnictwa sportowego na terenie gminy,

§ 11. 1. Podstawową formą zlecania zadań organizacjom pozarządowym jest otwarty konkurs ofert.

propagowanie imprez krajoznawczych
promujących walory turystyczne i przyrodniczo- historyczne,

2. Ustala się następujące zasady ogłaszania konkursów:

5. kultura fizyczna, sport i turystyka:

organizowanie czasu wolnego dzieci
i młodzieży w formie zajęć rekreacyjnosportowych w okresie wakacji i ferii,
wspieranie inicjatyw mających na celu popularyzacje
najciekawszych
zakątków
w gminie (konkursy, rajdy itp.),
6. ochrona środowiska:
organizowanie konkursów przyrodniczych
i szkoleń z zakresu ochrony środowiska,
upowszechnianie wiedzy ekologicznej,
7. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji:

1) konkursy ofert są ogłaszane i przeprowadzane
przez Wójta Gminy Deszczno,
2) termin do składania ofert nie może być krótszy
niż 21 dni od dnia ukazania się informacji
o konkursie,
3) otwarty konkurs ofert ogłasza się w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy Deszczno,
4) ogłoszenie o konkursie
w szczególności:
a) rodzaj zadania,

zawierać

będzie

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 129

– 11123 –

b) wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania,
c) zasady przyznawania dotacji,
d) termin i warunki realizacji zadania,
e) termin i warunki składania ofert,
f)

termin i tryb wyboru oferty,

g) kryteria wyboru oferty,
h) informację o realizowanych przez Gminę
w roku ogłoszenia konkursu i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi wydatkami.
3. Kryteria, jakie muszą spełniać organizacje pozarządowe składające ofertę:
a) posiadać osobowość prawną,
b) prowadzić działalność na terenie Gminy
Deszczno, (organizacja pozarządowa może
mieć siedzibę poza terenem Gminy Deszczno, jednak realizację zadania musi wykonać
na terenie Gminy oraz na rzecz jej mieszkańców i nieruchomości.
c) posiadać własne konto bankowe,
d) nie działać w celu osiągnięcia zysku,
e) nie zalegać z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno - prawnych, ani wobec innych
podmiotów.
4. Dla sprawnej realizacji konkursów Wójt korzysta z pomocy powołanej w tym celu komisji konkursowej powołanej Zarządzeniem Wójta.
5. Opis działania Komisji Konkursowej określony
będzie w Regulaminie Pracy Komisji Konkursowej,
przyjętym zarządzeniem Wójta.
6. Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskują
dotacje podejmuje Wójt po uprzednim zasięgnięciu
opinii komisji konkursowej, biorąc pod uwagę
w szczególności:
1) zawartość merytoryczną oferty,
2) koszty wykonania zadania, w tym wysokość
wkładu własnego podmiotu i udział innych źródeł finansowania,
3) możliwość realizacji zadania przez oferenta,
w tym dysponowanie kadrą zdolną do realizacji
zadania,
4) posiadane zasoby rzeczowe, doświadczenie
oferenta przy realizacji podobnych zadań zleconych,
5) wkład pracy wolontariuszy,
6) inne kryteria wskazane w ogłoszeniu o konkursie.
7. Zlecenie realizacji zadania następuje po zawarciu pisemnej umowy pomiędzy gminą, a organizacją pozarządową. Warunkiem zawarcia umowy
dotacji jest:
1) akceptacja przez strony postanowień umowy,
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2) dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu
i/lub harmonogramu zadania w przypadku
przyznania dotacji w wysokości mniejszej niż
wnioskowana.
8. Przyznane dotacje nie mogą być wykorzystywane na inny cel niż przedstawiony w ofercie i określony w umowie.
9. Wójt zobowiązany jest do prowadzenia nadzoru w zakresie wykonywania umów oraz oceny ich
realizacji, uwzględniając kryteria efektywności, rzetelności, terminowości oraz jakości ich świadczenia.
10. W przypadku wykorzystania lub rozliczenia
dotacji w sposób niezgodny z umową Wójt pozbawia organizację prawa do ubiegania się o przyznanie dotacji na okres do trzech lat. Decyzja Wójta
w przedmiocie pozbawienia prawa organizacji
o ubieganie się o dotację jest ostateczna.
11. W przypadku:
1) rezygnacji z przyznanej dotacji, organizacja jest
zobowiązana w trybie natychmiastowym poinformować Gminę o tym fakcie, pod rygorem
pozbawienia prawa o ubiegania się o dotację,
o którym mowa w § 15 ust. 2,
2) częściowego lub całkowitego niewykonania zadania określonego w umowie, niewykorzystana
część przekazanych środków podlega zwrotowi
razem z ustawowymi odsetkami licząc od daty
przekazania środków. Dokument potwierdzający wpłatę na konto Gminy niewykorzystanych
środków należy przedłożyć wraz z rozliczeniem
zrealizowanej części zadania,
3) stwierdzenia niegospodarności lub wydatkowania przez organizację przekazanych środków
w sposób niezgodny z przeznaczeniem określonym w umowie, Gminie przysługuje zwrot
środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
ROZDZIAŁ IX
Wysokość środków przeznaczonych na realizację
programu
§ 12. W 2012 roku na realizację zadań publicznych objętych niniejszym programem przeznacza
się kwotę w wysokości co najmniej 36.000zł. (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych). Powyższe
środki zabezpieczone zostaną w budżecie Gminy
Deszczno na 2012 rok.
ROZDZIAŁ X
Sposób oceny realizacji programu
§ 13. 1. Realizacja Programu jest poddana ewaluacji rozumianej jako planowe działanie mające na
celu ocenę realizacji wykonania programu.
2. Celem ewaluacji na 2012 rok będzie ocena
wpływu programu na wzmocnienie organizacji
i partnerstwa.
3. Ustala się następujące wskaźniki niezbędne do
oceny realizacji Programu:
1) liczba ogłoszonych konkursów ofert;
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2) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach
ofert, w tym liczba organizacji;
3) liczba zawartych umów na realizację zadania
publicznego, w tym liczba organizacji;
4) liczba umów które nie zostały zrealizowane lub
zostały rozwiązane przez Gminę z przyczyn niezależnych od organizacji;
5) wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach/ zakresach.
4. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi realizowana będzie przy udziale (za pośrednictwem) koordynatora ds. współpracy, którego
funkcję pełni osoba zatrudniona na stanowisku Kierownika referatu promocji, kultury, sportu i turystyki
5. Do zadań koordynatora należy monitorowanie, doskonalenie realizacji współpracy oraz udzielanie organizacjom pozarządowym pomocy organizacyjnej i merytorycznej, w szczególności poprzez:
1) gromadzenie i rozpowszechnianie informacji
istotnych dla działalności organizacji pozarządowych,
2) prowadzenie bazy danych organizacji pozarządowych,
3) prowadzenie nadzoru nad sprawami organizacyjnymi organizacji pozarządowych i innych
działających w sferze pożytku publicznego.
6. Koordynator ds. współpracy złoży Radzie
Gminy Deszczno sprawozdanie z realizacji Programu
w terminie do dnia 31 marca 2012r.
ROZDZIAŁ XI
Sposób tworzenia Programu oraz przebieg konsultacji
§ 14. Roczny program współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok
został opracowany po konsultacjach przeprowadzonych w sposób określony w uchwale Nr III/11/10
Rady Gminy Deszczno z dnia 6 grudnia 2010r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami lub radą działalności pożytku publicz-
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nego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji.
Projekt Programu, celem uzyskania ewentualnych
uwag i propozycji, został zamieszczony na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy Deszczno oraz przesłany
organizacjom funkcjonującym na terenie Gminy
dnia 17 grudnia 2010r.
Dnia 17 grudnia 2010r. upublicznione zostało ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do
opracowania projektu Programu.
ROZDZIAŁ XII
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert
§15. 1. Oferty złożone przez organizacje opiniuje,
specjalnie powołana, komisja konkursowa w skład
której wchodzą przedstawiciele Urzędu Gminy
Deszczno, Rady Gminy Deszczno oraz jedna osoba
reprezentująca organizacje pozarządowe, które wytypowana zostanie przez Wójta Gminy Deszczno po
uprzednim wyrażeniu zgody przez tą osobę.
2. Imienny skład komisji konkursowej oraz regulamin jej pracy określi Zarządzenie Wójta Gminy
Deszczno. W komisji nie mogą zasiadać przedstawiciele tych organizacji, które biorą udział w konkursie.
ROZDZIAŁ XIII
Postanowienia końcowe
§16. 1. W zakresie nie uregulowanym niniejszym
Programem, do współpracy Gminy z podmiotami
Programu stosuje się odpowiednie przepisy ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz. 873) oraz ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn.
zm.).
2. Zmiany niniejszego Programu wymagają formy przyjętej dla jego uchwalenia.
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UCHWAŁA NR XVI/123/2011
RADY GMINY DESZCZNO
z dnia 7 listopada 2011r.
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Deszczno
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 8 ust. 1 a
ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)
uchwala się co następuje:
§ 1. Nadaje się nazwę ulicy – Sadowa dla działki
ewidencyjnej Nr 184/4 położonej w miejscowości
Deszczno.
§ 2. Mapa wyżej wymienionych działek stanowi
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tadeusz Koper
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Załącznik
do uchwały Nr XVI/123/2011
Rady Gminy Deszczno
z dnia 7 listopada 2011r.
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UCHWAŁA NR XV/104/11
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia 9 listopada 2011r.
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lubsko z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie, w 2012r.
Na podstawie art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010r.
Nr 234, poz. 1536 ze zm.: Dz. U. z 2011r. Nr 112,
poz. 654, Nr 205, poz. 1211, Nr 209, poz. 1244)
uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Doceniając to, że istotną cechą społeczeństwa demokratycznego, elementem spajającym
i aktywizującym społeczność lokalną jest aktywna
działalność organizacji pozarządowych oraz realizując zadania, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie uchwala się program współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2012.
2. Program reguluje współpracę pomiędzy Gminą Lubsko a organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, określając cele, priorytety
i zasady tej współpracy. Pozwoli on na wspieranie
przez gminę działalności tych organizacji i podmiotów oraz skuteczną realizację przez nie zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1. ustawie – należy rozumieć ustawę z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010r.
Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
2. celach priorytetowych – należy przez to rozumieć wybrane zadania z zakresu zadań własnych
gminy, określone corocznie w programie współpracy, celem powierzenia poprzez konkurs – do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
3. konkursie – należy przez to rozumieć konkurs
na realizację zadań publicznych gminy dotowaną
z budżetu Gminy Lubsko;
4. „organizacji” – należy rozumieć organizacje
pozarządowe oraz podmioty, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536
z późn. zm.).
§ 3. 1. Celem głównym programu współpracy
z „organizacjami” w 2012 roku jest efektywne wyko-

rzystanie społecznej aktywności w zaspokajaniu
zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Lubsko.
2. Cele szczegółowe realizacji współpracy:
1) zaangażowanie jak największej liczby osób
z terenu gminy do czynnego udziału w życiu
społecznym;
2) pobudzenie do działania osób wykluczonych
społecznie;
3) nawiązywanie kontaktów międzynarodowych;
4) efektywniejsza realizacja zadań publicznych
poprzez zlecanie „organizacjom” na zasadach
określonych w ustawie;
5) ściślejsza współpraca z „organizacjami” poprzez wspólne informowanie i konsultacje projektów uchwał w sprawach dotyczących działań
tych „organizacji”;
6) eliminacja nierówności społecznych;
7) pomoc dla osób wymagających stałej opieki
profilaktycznej z zakresu pomocy społecznej;
8) tworzenie warunków sprzyjających do rozwoju
kultury fizycznej na terenie Gminy Lubsko
9) rozwój nauki i kultury na terenie Gminy Lubsko.;
10) ochrona środowiska naturalnego;
11) Zmniejszenie kosztów realizacji zadań publicznych poprzez bardziej efektywniejsze działania.
3. Cele o których mowa w ust. 1 i 2 będą realizowane w szczególności poprzez :
1) określenie kierunków realizacji zadań publicznych,
2) zapewnienie udziału „organizacji” w realizacji
zadań publicznych,
3) wykorzystanie potencjału i możliwości „organizacji”,
4) zwiększenie ilości świadczonych usług publicznych oraz podniesienie ich standardu,
5) obniżenie kosztów realizacji zadań publicznych
w wyniku wykorzystania bezpłatnej pomocy
wolontariuszy,
6) zabezpieczenie w budżecie gminy Lubsko środków finansowych umożliwiających pełne i terminowe wykonywanie zadań.
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§ 4. W realizacji programu uczestniczą:
1) Rada Miejska w Lubsku i jej Komisje – w zakresie uchwalenia rocznego programu współpracy
z „organizacjami”, utrzymywania kontaktów
z liderami „organizacji” (zapraszanie na posiedzenia Komisji stosownie do omawianych
spraw),
2) Burmistrz – w zakresie wyznaczenia pracownika
do współpracy z „organizacjami”, powołania
komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań zleconych przez
gminę „organizacjom”, realizacji polityki społecznej i finansowej gminy wytyczonej przez
Radę Miejską w Lubsku, dysponowania środkami wydzielonymi w budżecie gminy na
współpracę z „organizacjami”, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3) Komisja Konkursowa w zakresie opiniowania
złożonych ofert.
§ 5. Zakres przedmiotowy współpracy Gminy
Lubsko z „organizacjami” prowadzącymi, odpowiednio do terytorium działania organów gminy,
działalność pożytku publicznego obejmuje realizację
zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy
w zakresie odpowiadającym zadaniom gminy.
§ 6. 1. Ustala się na rok 2012 następujące zadania priorytetowe Gminy Lubsko, które mogą być
zlecone do realizacji „organizacjom” między innymi:
1) W zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży:
a) organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz wypoczynku zimowego i letniego.
2) W zakresie edukacji, oświaty i wychowania:
a) wyrównywanie szans edukacyjnych wśród
uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla szkół których organem prowadzącym jest Gmina Lubsko,
b) wymiana zagraniczna dzieci i młodzieży organizowana dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Lubsko,
c) organizacja konkursów o wybitnych walorach wychowawczych i edukacyjnych oraz
przedsięwzięć promujących postawy proekologiczne i prozdrowotne,
d) stwarzanie warunków dla rozwoju talentów
dzieci i młodzieży.
3) W zakresie kultury fizycznej i sportu:
a) organizacja i koordynacja przedsięwzięć
sportowych, sportowo – rekreacyjnych oraz
innych form aktywnego wypoczynku dla
dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Lubsko,
b) uczestnictwo w imprezach sportowych
i sportowo – rekreacyjnych o charakterze ponadgminnym,
c) wspieranie merytorycznej działalności klubów sportowych,
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d) działania w zakresie tworzenia warunków,
w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu.

4) W zakresie działalności wspomagającej rozwój
wspólnoty gminnej, pielęgnowania polskości
i podtrzymywania tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej :
a) organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych
(w tym DNI LUBSKA, Festiwal Muzyki Organowej, Dni Seniora) służących promocji gminy.
5) W zakresie kultury:
a) upowszechnianie i promocja rodzimej twórczości kulturalnej,
6) W zakresie działalności wspomagającej osoby
niepełnosprawne:
a) przedsięwzięcia służące integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem.
7) Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:
a) wszelkie działania mające na celu pomoc
osobom w trudnej sytuacji życiowej.
2. Wysokość środków finansowych planowanych na realizację zadań publicznych ujętych w programie współpracy z „organizacjami” na rok 2012
wynosi 665.790,00zł .W razie nie wykorzystania
środków finansowych przeznaczonych na realizację
poszczególnych zadań priorytetowych, dopuszcza
się możliwość przenoszenia, w roku budżetowym,
niewykorzystanych środków w ramach pozostałych
priorytetów.
3. Przenoszenie niewykorzystanych środków budżetowych dokonywane będzie wyłącznie na podstawie kwot przeznaczonych w budżecie na dotacje
i tylko w zakresie upoważnienia organu wykonawczego, do dokonywania wydatków i na podstawie upoważnienia do zmian przez organ stanowiący.
§ 7. Program współpracy Gminy Lubsko z „organizacjami” na rok 2012” obowiązuje od 1 stycznia
2012r. do 31 grudnia 2012r.
§ 8. 1. Współpraca Gminy Lubsko z „organizacjami” będzie realizowana na zasadach:
1) wspólnej pomocniczości polegającej na wspieraniu działalności „organizacji” oraz umożliwianiu im realizacji zadań publicznych,
2) niezależności stron. Gmina Lubsko i „organizacje” podejmujące współpracę zachowują pełną
autonomię,
3) współpracy pomiędzy Gminą Lubsko a „organizacjami” oparta jest na obopólnych korzyściach, chęci wzajemnych działań, identyfikowaniu problemów społecznych oraz współdziałaniu na rzecz ich rozwiązywania, sugerowaniu
obszarów współpracy, składaniu propozycji
usług świadczonych przez organizacje.
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4) Gmina Lubsko jak i „organizacje” współpracujące ze sobą w wykonywaniu zadań, będą dbać,
aby zadania te były wykonane terminowo z jak
najlepszym rezultatem w sposób oszczędny, celowy dla dobra społeczności,
5) Gmina Lubsko i „organizacje” w trakcie udzielania dotacji oraz wydatkowania przyznanych
środków publicznych działają zgodnie z prawem, nie naruszają przy tym dobra wzajemnych działań, udostępniają niezbędne informacje o celach, kosztach zaplanowanych środków
finansowych na współpracę z „organizacjami”,
udostępniają Gminie Lubsko dane w zakresie
własnych struktur, prowadzonej działalności,
sposobu funkcjonowania.
2. Finansowe formy współpracy z „organizacjami”
1) Gmina Lubsko zleca realizację zadań publicznych w formie:
a) wspierania realizacji zadań publicznych,
b) powierzania realizacji zadań publicznych.
2) Zlecanie „organizacjom” realizację zadań publicznych odbywa się w trybu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.
3. Pozafinansowe formy współpracy Gminy Lubsko z „organizacjami” to:
1) wsparcie merytoryczne i infrastrukturalne „organizacji”
2) przekazywanie informacji o realizacji zadań publicznych,
3) prowadzenie elektronicznej bazy danych „organizacji”,
4) konsultowanie dokumentów strategicznych
i uchwał Rady Miasta dotyczących działalności
statutowej „organizacji”, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
5) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze
inicjatywnym i doradczym,
6) podejmowanie inicjatyw integrujących „organizacje” wokół zadań ważnych dla lokalnego
środowiska,
7) wzajemnie informowanie się o planowanych
kierunkach działalności i współdziałaniu w celu
zharmonizowania tych kierunków,
8) organizacja lub współudział w organizowaniu
szkoleń, konferencji, spotkań służących wymianie doświadczeń, podniesieniu sprawności
funkcjonowania i profesjonalizacji działań „organizacji”
9) inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń
dotyczących między innymi pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej,
10) prowadzenie działalności doradczej związanej
z funkcjonowaniem „organizacji”.
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4. Otwarte konkursy ofert o których mowa w § 8
ust. 2 pkt. 2 są ogłaszane i przeprowadzane w oparciu o przepisy ustawy i wydane na jej podstawie
przepisy wykonawcze oraz kompetencje właściwego
organu gminy. Konkursy dla zadań ujętych w programie ogłasza, nie później niż w terminie 30 dni od
dnia przedłożenia projektu uchwały budżetowej
przez organ wykonawczy lub podjęcia przez Radę
Miejską w Lubsku uchwały budżetowej na 2012 rok,
Burmistrz Lubska, w drodze zarządzenia gdzie określone zostaną zasady konkursu.
5. W celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w ramach konkursów
ofert Burmistrz Lubska powołuję komisję konkursową.
1) Komisja Konkursowa jest powołana w zakresie
sprawdzenia pod względem formalnym merytorycznym i dokonania oceny oraz określenia
wysokości dofinansowania najkorzystniejszych
ofert zgłoszonych przez podmioty prowadzące
działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2) Komisja Konkursowa składa się z pięciu osób
,trzech przedstawicieli wskazanych przez Burmistrza Lubska oraz dwóch osób wskazanych
przez „organizację” z wyłączeniem osób wskazanych przez „organizacje” biorące udział
w konkursie.
3) Komisja może powołać osobę z głosem doradczym posiadającą specjalistyczną wiedzę z zakresu rozpatrywanego w ramach konkursu
ofert zadania publicznego.
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 późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
5) W ocenie oferty złożonej w konkursie, nie może
brać udziału osoba, której powiązania ze składającym ją podmiotem mogą budzić zastrzeżenia co do jej bezstronności.
6) Każdy członek komisji konkursowej podpisuje
oświadczenie o bezstronności.
7) W przypadku stwierdzenia istnienia powiązań,
o których mowa w pkt. 5, członek komisji zostaje wyłączony z oceny oferty podmiotu, z którym
powiązanie występuje.
8) Komisja obraduje zawsze w składzie, co najmniej 3 osób należących do składu Komisji.
9) Posiedzeniom Komisji przewodniczy Przewodniczący Komisji, a w przypadku jego nieobecności osoba upoważniona przez Przewodniczącego.
10) Przewodniczącego komisji wybierają członkowie komisji poprzez głosowanie.
11) Terminy i miejsce zebrań Komisji ustalane będą przez Przewodniczącego Komisji.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 129

– 11130 –

Poz. 2442

12) Komisja w pierwszej kolejności sprawdza oferty
pod względem formalnym.

23) Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane
przez Zespół.

13) Komisja sprawdza oferty także pod względem
ich zgodności z zakresem zadań określonych
w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na zadania publiczne na rok 2012r. Oferty niezgodne
z tym zakresem zostają odrzucone.

24) Przewodniczący Komisji sporządza z posiedzenia Komisji zbiorczy protokół w formie:

14) Członkowie komisji przy ocenie poszczególnych
ofert pod względem merytorycznym stosują
następujące kryteria ocen:
a) merytoryczna wartość oferty (zgodność z potrzebami społecznymi, innowacyjność, sposób przygotowania) – skala ocen 0 – 5 punktów,
b) możliwość realizacji zadania przez organizację (kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie realizatorów, wyposażenie rzeczowe niezbędne do wykonywania zadania, charakter
wcześniejszych kontaktów w ramach realizacji zadań publicznych oferenta z Urzędem
Miejskim w Lubsku, referencje) – skala ocen
0 – 5 punktów,
c) realność przedstawionej kalkulacji kosztów
realizacji zadania – skala ocen 0 – 5 punktów,
d) udział środków własnych oferenta w realizacji zadania: powyżej 50% - 5 punktów,
41% - 50% - 4 punkty, 31% - 40% - 3 punkty,
21%-30% - 2 punkty, 11% - 20% - 1 punkty,
do 10% - 0 punktów.
15) Ocena danej oferty jest ważna, o ile została
oceniona przez przynajmniej 3 osoby z komisji.
16) Ocena łączna danej oferty wystawiona przez
członka Komisji jest sumą wystawionych ocen
cząstkowych.
17) Ocena końcowa danej oferty jest średnią, obliczoną z dokładnością do drugiego miejsca po
przecinku, z ocen łącznych wystawionych
członków Komisji.
18) Do realizacji zadania publicznego będą brane
pod uwagę jedynie te oferty których średnia
oceny końcowej o której mowa w pkt. 13 wynosi minimum 10 pkt. Oferty, które otrzymały
poniżej ww. punktacji zostają odrzucone.
19) Komisja na podstawie informacji zawartych
w ofercie może zaproponować kwotę dofinansowania, a także wskazać pozycje wymienione
w budżecie projektu, które zostaną objęte dofinansowaniem.
20) Komisja zastrzega sobie prawo do zapraszania
przedstawicieli reprezentujących oferentów
w celu składania wyjaśnień dotyczących oferty.
21) Komisja dokonuje wyboru najlepszej oferty która uzyska największą liczbę punktów.
22) Komisja może dokonać wyboru więcej niż jednej oferty.

a) Wykazu podmiotów, którym Komisja postanowi udzielić dofinansowania na realizację
zadania publicznego dla Gminy Lubsko wraz
z proponowanymi kwotami oraz z dołączonymi wstępnymi uzasadnieniami wyboru
oferty,
b) Wykazu podmiotów, którym Komisja nie
udzieli dofinansowania na realizację zadania
publicznego.
c) Przedstawia protokół z wynikami dla Burmistrza Lubska który dokonuje ostatecznego
wyboru ofert które będą realizowane jako
zadania publiczne w ramach otwartego konkursu ofert.
6. Wykaz zagadnień priorytetowych w roku 2012
nie stanowi jedynego kryterium podjęcia współpracy. Do pozostałych kryteriów należą: wiarygodność
organizacji, wykazana efektywność i skuteczność
w realizacji założonych celów, nowatorstwo metod
działania oraz posiadane zasoby.
7. „Organizacje” z własnej inicjatywy mogą złożyć ofertę realizacji zadań publicznych, także tych,
które są realizowane dotychczas w inny sposób, np.
przez organy administracji publicznej. Przy rozpatrzeniu takiej oferty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie.
§ 9. 1. Tryb postępowania o udzielenie dotacji,
sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonania zleconego zadania określa ustawa oraz wydane
na jej podstawie rozporządzenie.
2. Wysokość środków finansowych planowanych na realizację zadań publicznych ujętych
w niniejszym programie określa projekt uchwały
budżetowej lub uchwała budżetowa Rady Miejskiej
w Lubsku na 2012.
3. „Organizacja”, w okresie otrzymywania dotacji, jest zobowiązana do zamieszczenia w swoich
materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu
lub dofinansowaniu zadania przez Gminę Lubsko.
§ 10. 1. Miernikami efektywności realizacji Programu w danym roku będą informacje dotyczące
w szczególności:
1) liczby ogłoszonych otwartych konkursów ofert;
2) liczby ofert, które wpłynęły od „organizacji”;
3) liczby umów zawartych z „organizacjami” na
realizację zadań publicznych w ramach środków finansowych przekazanych organizacjom
przez Gminę Lubsko;
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4) wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy Lubsko na realizację zadań publicznych przez organizacje;
5) liczby osób, które były adresatami (beneficjentami) działań publicznych realizowanych przez
„organizacje”;
6) liczby wspólnych przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje pozarządowe i Gminę
Lubsko;
7) stopnia zgodności realizowanych przez organizacje zadań publicznych z priorytetami przyjętymi w Programie.
2. Bieżącym monitoringiem realizacji zadań Programu zajmują się właściwe merytorycznie komórki
organizacyjne Urzędu Miejskiego w Lubsku.
3. Sprawozdanie zbiorcze na podstawie danych
sporządzi Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Lubsku.

Poz. 2442, 2443

1) zebranie propozycji do projektu Programu zgłaszanych przez organizacje pozarządowe;
2) przygotowanie przez właściwe merytorycznie
komórki organizacyjne Urzędu informacji na
temat wysokości planowanych środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań
publicznych przez „organizacje” oraz priorytetów w realizacji zadań publicznych;
3) rozpatrzenie opinii i uwag złożonych przez „organizacje”;
4) opracowanie projektu Programu z uwzględnieniem opinii i uwag uzyskanych od organizacji
oraz informacji od komórek organizacyjnych
Urzędu;
5) skierowanie projektu Programu do konsultacji
poprzez spotkanie;
6) rozpatrzenie opinii i uwag złożonych przez „organizacje” podczas konsultacji;

4. Burmistrz Lubska, nie później niż do dnia
30 kwietnia 2013 roku, przedłoży Radzie Miejskiej
w Lubsku sprawozdanie z realizacji Programu.

7) przedłożenie informacji o Programie na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Miejskiej
w Lubsku.

5. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 4, zostanie upublicznione na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Gminy Lubsko.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubska.

§ 11. 1. Prace nad przygotowaniem Programu
zostały zainicjowane i przeprowadzone przez Wydział Spraw Społecznych w Lubsku.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Tomiałowicz

2. Przygotowanie Programu objęło realizację
w zaplanowanych terminach następujących działań:
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UCHWAŁA NR XV/106/11
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia 9 listopada 2011r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591, ze zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010r. Nr 28,
poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675,
Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679,
Nr 134, poz. 777), art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 236,

poz. 2008 ze zm. Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1495,
Dz. U. z 2006r. Nr 144, poz. 1042, Dz. U. z 2008r.
Nr 223, poz. 1464, Dz. U. z 2009r. Nr 18, poz. 97,
Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664,
Dz. U. z 2010r. Nr 47, poz. 278, Dz. U. z 2011r. Nr 5,
poz. 13, Nr 106, poz. 622) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się górne stawki opłat za usługi
w zakresie odbioru odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych w następujących wysokościach:
1) Odbiór odpadów stałych z terenu m. Lubsko
(bez selektywnej zbiórki odpadów) obejmujących gospodarstwa domowe (gestorzy zasobów mieszkaniowych) i pozostałą infrastrukturę:
pojemniki 60 I – 6,80 zł/szt.
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pojemniki 110 I i 120 I – 10,15 zł/szt.
pojemniki 240 l – 20,00zł/szt.
pojemniki 1100 I – 92,00 zł/szt.

Poz. 2443
a) z wyłączeniem odpadów wielkogabarytowych,
remontowych, niebezpiecznych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów
opakowaniowych

kontenery 7m3 – 365,00 zł/szt.

pojemniki 60 I - 5,85 zł/szt.

kontenery 8m3 – 410,00 zł/szt.

pojemniki 110 I i 120 I – 8,55 zł/szt.

kontenery 9m3 – 455,00 zł/szt.

pojemniki 240 I - 16,70 zł/szt.

2) Odbiór odpadów stałych z terenu m. Lubsko
(przy prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów) obejmujących gospodarstwa domowe
(gestorzy zasobów mieszkaniowych) i pozostałą
infrastrukturę:
a) z wyłączeniem odpadów wielkogabarytowych,
remontowych, niebezpiecznych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów
opakowaniowych:

pojemniki 1100 I - 77,00 zł/szt.
b) dla odpadów wielkogabarytowych - 30,00
zł/m3,
c) dla sprzętu elektrycznego i elektronicznego –
1,50 zł/kg.
Usługa za odbiór kontenerów jak przy odbiorze odpadów stałych bez selektywnej
zbiórki odpadów, tj.:

pojemniki 60 I – 5,45 zł/szt.

kontenery 7m3 – 390,00 zł/szt.

pojemniki 110 l i120 I – 8,10 zł/szt.

kontenery 8m3 – 440,00 zł/szt.

pojemniki 240 I – 16,00 zł/szt.

kontenery 9m3 – 495,00 zł/szt.

pojemniki 1100 I – 73,50 zł/szt.

Ryczałt dla budynków wielorodzinnych –
9,95 zł/os.

b) dla odpadów wielkogabarytowych – 30,00
zł/m3,
c) dla sprzętu elektrycznego i elektronicznego –
1,50 zł/kg
Usługa za odbiór kontenerów, jak przy odbiorze odpadów stałych bez selektywnej zbiórki
odpadów, tj.:
kontenery 7m3 – 365,00 zł/szt.
kontenery 8m3 – 410,00 zł/szt.
kontenery 9m3 – 455,00 zł/szt.
3) Odbiór odpadów stałych spoza terenu m. Lubsko (bez selektywnej zbiórki odpadów) obejmujących gospodarstwa domowe (gestorzy zasobów mieszkaniowych) i pozostałą infrastrukturę
pojemniki 60 I – 7,30 zł/szt.
pojemniki 110 I i 120 I – 10,70 zł/szt.
pojemniki 240 I – 20,90 zł/szt.
pojemniki 1100 I – 96,50 zł/szt.
kontenery 7m3 – 390,00 zł/szt.
kontenery 8m3 – 440,00 zł/szt.
kontenery 9m3 – 495,00 zł/szt.
4) Odbiór odpadów stałych spoza terenu m. Lubsko (przy prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów) obejmujących gospodarstwa domowe
(gestorzy zasobów mieszkaniowych) i pozostałą
infrastrukturę

5) Nieczystości ciekłe – opróżnianie zbiorników
bezodpływowych:
dla nieruchomości z terenu m. Lubsko –
32,50 zł/m3
dla nieruchomości spoza terenu m. Lubsko
oddalonych od punktu zlewnego do 10km
– 36,50 zł/m3.
Stawki opłat określone w pkt 1 – 5 są stawkami netto do których należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubska.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XL/314/09 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie
ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów
komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
(Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2009r. Nr 139, poz. 1986 ).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Dodatkowo uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach Urzędu Miejskiego
w Lubsku i Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku Sp. z o.o.
Przewodniczący Rady
Andrzej Tomiałowicz
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Poz. 2444
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UCHWAŁA NR XV/107/11
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia 9 listopada 2011r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XL/317/09 z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wzorów
formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, leśny i rolny
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.)1, art. 6 ust. 13 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze
zm.)2, art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października
2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r. Nr 200,
poz. 1682 ze zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia
15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) uchwala
się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XL/317/09 Rady Miejskiej
w Lubsku z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji
na podatek od nieruchomości, leśny i rolny (Dz. Urz.
Woj. Lubus. z 2009r. Nr 132, poz. 1767 ze zm.:
Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2009r. Nr 143, poz. 2113,
Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2011r. Nr 5, poz. 114),
zmienia się wzór formularza informacji
w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, określony w § 1 ust. 1
zmienianej uchwały, który otrzymuje
brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
zmienia się wzór formularza deklaracji na
podatek od nieruchomości, określony
w § 1 ust. 2 zmienianej uchwały, który
otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2
do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr IV/20/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XL/317/09 z dnia 12 listopada
2009r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy in-

formacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, leśny i rolny (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2011r. Nr 5,
poz. 114).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubska.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, nie wcześniej jednak niż
z dniem 1 stycznia 2012r.
Przewodniczący Rady
Andrzej Tomiałowicz
_____________________________________
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457: Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337; Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458; Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz. U.
z 2010r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 106, poz. 675; Dz. U. z 2011r.
Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149,
poz. 887.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone: Dz. U. z 2009r. Nr 215, poz. 1674, Dz. U. z 2010r. Nr 96,
poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; Dz. U. z 2011r.
Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016; M. P.
z 2010r. Nr 55, poz. 755, Nr 75, poz. 950, M. P. z 2011r. Nr 95,
poz. 961 i poz. 962. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone: Dz. U. z 2002r. Nr 216, poz. 1826, Dz. U.
z 2005r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484,
Dz. U. z 2006r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, Dz. U. z 2008r.
Nr 116, poz. 730, Dz. U. z 2009r. Nr 56, poz. 458, Dz. U. z 2010r.
Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475
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Poz. 2444
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XV/107/11
Rady Miejskiej w Lubsku
z dnia 9 listopada 2011r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XV/107/11
Rady Miejskiej w Lubsku
z dnia 9 listopada 2011r.
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Poz. 2445, 2446
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UCHWAŁA NR XV/108/11
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia 9 listopada 2011r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2012 r.
na terenie Gminy Lubsko
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. 1)
w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zm.2) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta za okres
trzech pierwszych kwartałów 2011r., określoną
w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011r. (M.P. Nr 95,
poz. 969) w sprawie średniej ceny skupu żyta za
okres pierwszych trzech kwartałów 2011r. przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na
obszarze Gminy Lubsko na 2012r., z kwoty 74,18zł za
1dt do kwoty 50,00zł za 1dt.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubska.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Lubuskiego, nie wcześniej jednak niż
z dniem 1 stycznia 2012r.
Przewodniczący Rady
Andrzej Tomiałowicz
_________________________________
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w : Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U.
z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011r.
Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149,
poz. 887.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w : Dz. U. z 2006r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775,
Nr 249, poz. 1825, Dz. U. z 2007r. Nr 109, poz. 747, Dz. U. z 2008r.
Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, Dz. U. z 2009r. Nr 56,
poz. 458, Dz. U. z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475.
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UCHWAŁA NR XV/109/11
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia 9 listopada 2011r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2012
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
ze zm.1) oraz art. 5 ust. 1, ust. 4, art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95,
poz. 613 ze zm.2), w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków
i opłat lokalnych w 2012r. (M. P. z 2011r. Nr 95,
poz. 961) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od
nieruchomości na terenie Gminy Lubsko:
1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków –
0,80zł od 1m2 powierzchni;

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,03zł
od 1ha powierzchni;
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,25zł od 1m2 powierzchni;
2. od budynków lub ich części :
a) mieszkalnych – 0,63zł od 1m2 powierzchni
użytkowej;
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,74zł od 1m2 powierzchni użytkowej;
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
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materiałem siewnym – 9,68zł od 1m2 powierzchni użytkowej;
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty
udzielające tych świadczeń – 4,40zł od 1m2
powierzchni użytkowej;
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,11zł od 1m2 powierzchni użytkowej;
3. od budowli:
a) związanych z gospodarką wodno – ściekową
– 1% ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
b) pozostałych – 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubska.
§ 3. Traci moc uchwała Nr LV/415/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 września 2010r. w sprawie
ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz
zwolnień od podatku w roku 2011 (Dz. Urz. Woj.

Poz. 2446, 2447

Lubus. Nr 96, poz. 1398, ze zm.: Dz. Urz. Woj. Lubus.
z 2010r. Nr 102, poz. 1534; Dz. Urz. Woj. Lubus.
z 2011r. Nr 5, poz. 115, Nr 90 poz. 1815).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, nie wcześniej jednak niż
z dniem 1 stycznia 2012r.
Przewodniczący Rady
Andrzej Tomiałowicz
___________________________________
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337; Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458; Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz. U.
z 2010r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 106, poz. 675; Dz. U. z 2011r.
Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149,
poz. 887.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone: Dz. U. z 2009r. Nr 215, poz. 1674, Dz. U. z 2010r. Nr 96,
poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; Dz. U. z 2011r.
Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016; M. P.
z 2010r. Nr 55, poz. 755, Nr 75, poz. 950, M. P. z 2011r. Nr 95,
poz. 961 i poz. 962.
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UCHWAŁA NR XV/110/11
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia 9 listopada 2011r.
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95,
poz. 613 z późn. zm.2) uchwala się, co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubska.

§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości
grunty, budynki lub ich części oraz budowle wykorzystywane na potrzeby statutowej działalności
w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz pomocy społecznej.

Przewodniczący Rady
Andrzej Tomiałowicz
_______________________________________

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą gruntów, budynków lub ich części oraz budowli
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
3. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą gruntów, budynków lub ich części oraz budowli,
które zostały oddane we władanie na podstawie
umowy najmu, dzierżawy, użyczenia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, nie wcześniej jednak niż
z dniem 1 stycznia 2012r.

1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 , Dz. U z 2005r., Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U.
z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675,
Dz. U. z 2011r. Nr 117, poz. 679
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UCHWAŁA NR XV/111/11
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia 9 listopada 2011r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2012 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art. 10 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613
z późn. zm.2) w związku z obwieszczeniem Ministra
Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie
górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat
lokalnych w 2012r. (M. P. z 2011r. Nr 95, poz. 961)
oraz z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia
20 października 2011r. w sprawie stawek podatku od
środków transportowych obowiązujących w 2012r.
(M. P. z 2011r. Nr 95, poz. 962) uchwala się, co następuje:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej
12 ton
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie –
494zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 650zł,
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton – 855zł.
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki
podatkowe określa poniższa tabela:

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych
na terenie Gminy Lubsko wynoszą rocznie:

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita
(w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

Stawka podatku
(w złotych)
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
dwie osie
1257
1328
1397
1463
trzy osie
1380
1472
1567
1661
1754
1848
cztery osie i więcej
2519
2612
2706
2809
2840

inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1293
1362
1432
1471
1426
1519
1614
1708
1853
1853
2565
2659
2729
2884
2884
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3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton –
983zł.

Poz. 2448
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów równej lub wyższej niż
12 ton, stawki podatkowe określa poniższa tabela:

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

Stawka podatku
(w złotych)
oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne
dwie osie
1995
2089
2183
2194
trzy osie
2237
2840

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego – 780zł.

inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
2043
2136
2228
2249
2193
2910

masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatkowe określa poniższa tabela:

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa +
pojazd silnikowy
(w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

Stawka pojazdu
(w złotych)
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
jedna oś
553
600
649
dwie osie
1507
1598
1689
1990
trzy osie
1337
1470

inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
577
624
659
1552
1643
1736
1998
1402
1505
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7) od autobusu w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) do 15 miejsc włącznie – 740zł,
b) od 16 miejsc do 29 miejsc włącznie – 1440zł,
c) równiej lub wyższej niż 30 miejsc – 1798zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubska.
§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Lubsku
Nr LVII/438/10 z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych w roku 2011 (Dz. Urz. Woj. Lubus.
z 2010r. Nr 109, poz. 1701).

Poz. 2448, 2449

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, nie wcześniej jednak niż
z dniem 1 stycznia 2012r.
Przewodniczący Rady
Andrzej Tomiałowicz
________________________________________
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U z 2005r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U.
z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675,
Dz. U. z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777,
Nr 149, poz. 887.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone: Dz. U. z 2009r. Nr 215, poz. 1674, Dz. U. z 2010r. Nr 96,
poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; Dz. U. z 2011r.
Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016; M. P.
z 2010r. Nr 55, poz. 755, Nr 75, poz. 950, M. P. z 2011r. Nr 95,
poz. 961 i poz. 962.
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UCHWAŁA NR XI.71.2011
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY
z dnia 10 listopada 2011r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r.
Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica:
1) od budynków mieszkalnych lub ich części –
0,45zł za 1m² powierzchni użytkowej,
2) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej –
14,50zł od 1m² powierzchni użytkowej,
3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –
8,50zł za 1m² powierzchni użytkowej,
4) od garaży – 5,50zł za 1m² powierzchni użytkowej,
5) od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu
przepisów o działalności leczniczej, zajętych

przez podmioty udzielające tych świadczeń –
4,40zł od 1m² powierzchni użytkowej,
6) od pozostałych budynków lub ich części, w tym
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego – 4,00zł od 1m² powierzchni użytkowej,
7) od budowli – 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7,
8) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,70zł od 1m² powierzchni,
9) od gruntów nie wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej a przeznaczonych pod zabudowę techniczno – produkcyjną
– 0,43zł od 1m2 powierzchni,
10) od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki
wodne retencyjne lub elektrowni wodnych –
3,00zł od 1ha powierzchni,
11) od gruntów pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego – 0,40zł od 1m² powierzchni.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.
§ 3. Tracą moc uchwała Nr XLVII/275/2010 Rady
Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 października 2010r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na terenie miasta Łęknica i uchwała
Nr III/14/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia
28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica.

Poz. 2449, 2450

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni,
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady
Jan Andrzejewski
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UCHWAŁA NR XI.72.2011
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY
z dnia 10 listopada 2011r.
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica na 2012 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) Nieruchomości lub ich części wykorzystywane
na cele świadczeń pomocy społecznej, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
2) Nieruchomości lub ich części wykorzystywane
na cele związane z ochroną bezpieczeństwa
i porządku publicznego, z wyjątkiem zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej,
3) Nieruchomości lub ich części wykorzystywane
na cele związane z ochroną przeciwpożarową,
z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
4) Nieruchomości lub ich części wykorzystywane
na cele rekreacyjne, sportowe, kulturalne, z wy-

jątkiem zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej,
5) Nieruchomości lub ich części wykorzystywane
na cele związane z wypożyczaniem książek
i czytelnictwem, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
6) Nieruchomości lub ich części wykorzystywane
na cele zbiorowego zaopatrzenia w wodę, wodociągów, kanalizacji, usuwania i oczyszczania
ścieków komunalnych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i ma zastosowanie od dnia
1 stycznia 2012r.
Przewodniczący Rady
Jan Andrzejewski
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Poz. 2451
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UCHWAŁA NR XI.73.2011
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY
z dnia 10 listopada 2011r.
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami)
oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r.
Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami) uchwala
się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXI/107/2004 Rady Miejskiej
w Łęknicy z dnia 30 listopada 2004r. dokonuje się
następujących zmian:
1) w pkt 1 ustala się nowy wzór Informacji
w sprawie podatku od nieruchomości do stosowania na terenie gminy Łęknica stanowiący
załącznik Nr 1 do uchwały.
2) w pkt 2 ustala się nowy wzór Deklaracji na podatek od nieruchomości do stosowania na te-

renie gminy Łęknica stanowiący załącznik Nr 2
do uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr X.69.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 października 2011r.
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia
wzorów informacji i deklaracji podatkowych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Andrzejewski
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Poz. 2451
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XI.73.2011
Rady Miejskiej w Łęknicy
z dnia 10 listopada 2011r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI.73.2011
Rady Miejskiej w Łęknicy
z dnia 10 listopada 2011r.
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UCHWAŁA NR XIV.70.2011
RADY GMINY PSZCZEW
z dnia 10 listopada 2011r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Pszczew oraz
zwolnień z tego podatku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze
zmianami: Dz. U z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806; Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568; Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2005r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U.
z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U.
z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U.
z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230,
Nr 106, poz. 675; Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz. 113,
Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz na podstawie art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 12, art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity z Dz. U. z 2010r. Nr 95,
poz. 613 ze zmianami: Nr 96, poz. 620, Nr 225,
poz.1461, Nr 226, poz. 1475, Dz. U. z 2011r. Nr 102,
poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz 1016) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pszczew
1. Od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od
1m2 powierzchni 0,81zł.
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha powierzchni 4,33zł.
3) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m 2 powierzchni 0,30zł:
2

a) letniskowych od 1m powierzchni 0,43zł.
2. Od budynków lub ich części :
1) mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej
0,61zł.
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej 20,73zł.
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym ma-

teriałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej 10,24zł.
4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające
tych świadczeń od 1m2 powierzchni użytkowej
4,40zł.
5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej 6,55zł:
a) letniskowych od 1m2 powierzchni użytkowej
7,36zł.
3. Od budowli:
1) służących do odprowadzania i oczyszczania
ścieków oraz wodociągów i przewodów sieci
rozdzielczej wody 0,01%;
2) pozostałych 2,00%
- ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1
pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
a) grunty, budynki lub ich części wykorzystywane na cele działalności w zakresie pomocy
społecznej, kultury, kultury fizycznej, sportu
i rekreacji,
b) grunty, budynki lub ich części związane
z działalnością w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
2. Zwolnienie wymienione w ust. 1 lit a, b nie
dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej.
§ 3. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych z terenu wsi w drodze inkasa.
Inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso określa
uchwała Nr XXVII/216/01 Rady Gminy Pszczew
z dnia 1 marca 2001 roku.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Pszczew.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XLIII/249/10 Rady
Gminy Pszczew z dnia 4 listopada 2010 roku
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na terenie gminy Pszczew oraz zwolnień z tego podatku oraz uchwała Nr V/21/2011 Rady
Gminy Pszczew z dnia 27 stycznia 2011 roku zmieniająca uchwalę w sprawie stawek podatku od nie-
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ruchomości na terenie gminy Pszczew oraz zwolnień
z tego podatku.

wództwa Lubuskiego, a ustalone w niej stawki
i zwolnienia obowiązują od 1 stycznia 2012 roku.

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

Przewodniczący Rady
Konrad Kiona
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UCHWAŁA NR XIII/71/11
RADY POWIATU W SULĘCINIE
z dnia 21 października 2011r.
w sprawie uchwalenia programu współpracy w roku 2012 Powiatu Sulęcińskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Na podstawie art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96,
poz. 873 ze zm.), w związku z art. 4 ust. 1 pkt 22
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592
ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się program współpracy w roku
2012 Powiatu Sulęcińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni
od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Bogdan Kuzyk
Załącznik
do uchwały Nr XIII/71/11
Rady Powiatu w Sulęcinie
z dnia 21 października 2011r.
Program współpracy w roku 2012 Powiatu
Sulęcińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie
Postanowienia ogólne
Program współpracy Powiatu Sulęcińskiego z organizacjami pozarządowymi określa ogólne formy,
zasady oraz zakres współpracy organów samorządowych Powiatu Sulęcińskiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi na terenie powiatu
sulęcińskiego działalność statutową w zakresie odpowiadającym zadaniom ustawowym powiatu. Definiuje on ponadto priorytety zadań, których wyko-

nanie wiąże się z udzieleniem pomocy publicznej
realizującym je organizacjom. Ilekroć w niniejszym
Programie jest mowa o:
a) Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie z późn. zm.,
b) Organizacji – rozumie się przez to organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki
organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie,
c) Programie – rozumie się przez to Program
współpracy w roku 2012 Powiatu Sulęcińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
Cele Programu
Głównym celem programu jest skuteczne działanie
na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców poprzez rozwijanie współpracy samorządu powiatowego z Organizacjami w szczególności dla podnoszenia efektywności działań podejmowanych w zakresie zlecania i realizacji zadań publicznych oraz
wspólnego określania zasad, obszarów, kierunków
i form wzajemnej współpracy.
Zasady współpracy
Współpraca Powiatu z Organizacjami opierać się
będzie na zasadach:
a) pomocniczości,
b) suwerenności stron,
c) partnerstwa,
d) efektywności,
e) uczciwej konkurencji,
f)

jawności.

Zasada pomocniczości oznacza, że Powiat Sulęciński
zleca realizację zadań publicznych organizacjom
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pozarządowym za każdym razem, kiedy organizacje
są zdolne do zrealizowania zadania publicznego,
a przekazanie zadania nie stoi w sprzeczności szczególnie z zasadą efektywności.
Zasada suwerenności stron przejawia się w poszanowaniu autonomii organizacji pozarządowych oraz
wzajemnym nie ingerowaniu w sprawy wewnętrzne.
Zasada partnerstwa realizowana jest poprzez
uczestnictwo organizacji pozarządowych w rozeznawaniu i definiowaniu problemów mieszkańców
oraz w ich rozwiązywaniu.
Zasada efektywności polega na dokonaniu wyboru
sposobu wykorzystania środków publicznych, który
zapewni celowość i oszczędność realizacji zadania
przy uzyskaniu najlepszych efektów z poniesionych
nakładów.
Zasada uczciwej konkurencji polega na równym
traktowaniu wszystkich podmiotów ubiegających się
o realizację zadania publicznego.
Zasada jawności opiera się na obowiązku informowania organizacji o czynnościach podejmowanych
przez Powiat Sulęciński w zakresie objętym programem.
Zakres przedmiotowy programu
Obszar współpracy Powiatu Sulęcińskiego i Organizacji obejmuje w szczególności sferę zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz
w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym.
Formy współpracy
Podstawową formą współpracy Powiatu Sulęcińskiego z Organizacjami jest zlecanie w drodze konkursów ogłaszanych przez Zarząd Powiatu realizacji
zadań Organizacjom poprzez powierzanie lub wspieranie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji. Powierzenie przez Powiat realizacji zadań publicznych organizacjom i innym podmiotom może mieć charakter wieloletniej współpracy na czas określony nie
dłuższy niż 5 lat. Umowy są anektowane każdego
roku zgodnie z obowiązującymi przepisami. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności
pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego, w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji, odbywają się poprzez
umieszczenie projektu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu oraz tablicach ogłoszeń na okres min. 14 dni. W tym czasie
można zgłaszać wnioski i uwagi do Zarządu Powiatu
w Sulęcinie. Współpraca polega także na:
a) wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności,
b) zamieszczaniu na stronie internetowej Powiatu oraz stronie Organizacji informacji
o działaniach realizowanych wspólnie przez
samorząd i Organizacje w szczególności: nazwę zadania, jego terminu i miejsca realizacji, wysokości funduszy i ich źródła oraz za-

Poz. 2453
angażowaniu społeczeństwa w realizację zadania. Organizacje nie posiadające własnej
strony internetowej powinny promować
i udzielać informacji o realizowanym zadaniu
w innej formie np. poprzez ulotki i plakaty,
c) prowadzeniu konsultacji, doradztwa i informacji związanych z funkcjonowaniem stowarzyszeń,
d) współpracy w gromadzeniu środków z innych źródeł finansowych,
e) organizowaniu konferencji i szkoleń.

Cele szczegółowe Programu i listy priorytetowych
zadań publicznych
1. Promocja Powiatu Sulęcińskiego poprzez
upowszechnianie kultury fizycznej, krajoznawstwa
i turystyki:
a) organizowanie, przygotowanie i uczestnictwo w imprezach sportowo – rekreacyjnych
i turystycznych o zasięgu powiatowym,
b) uczestnictwo w regionalnych i ogólnopolskich imprezach sportowych,
c) wspieranie sportu niepełnosprawnych.
2. Ochrona i promocja zdrowia oraz porządku
i bezpieczeństwa publicznego:
a) profilaktyka uzależnień od narkotyków i alkoholu wśród dzieci i młodzieży,
b) organizacja bezpiecznego i atrakcyjnego sposobu spędzania wolnego czasu,
c) przeciwdziałanie patologiom społecznym,
d) wspieranie przedsięwzięć kulturalnych na aktywizację osób starszych i niepełnosprawnych – mieszkańców powiatu sulęcińskiego.
3. Promocja kulturalna Powiatu Sulęcińskiego:
a) wspieranie udziału artystów i zespołów ludowych z powiatu sulęcińskiego w festiwalach, konkursach, pokazach itp. o zasięgu
ponad powiatowym,
b) kultywowanie tradycji lokalnej poprzez organizowanie imprez o zasięgu powiatowym,
c) kształtowanie patriotycznych postaw wśród
dzieci i młodzieży,
d) organizowanie spotkań mających na celu integrację różnych środowisk (konferencje,
seminaria, warsztaty, piknik).
4. Pomoc społeczna:
a) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom
całkowicie lub częściowo pozbawionym
opieki rodziców,
b) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa.
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Okres realizacji Programu
Program obowiązuje od 1 stycznia 2012 roku do
31 grudnia 2012 roku.
Sposób realizacji Programu
Zlecanie realizacji zadań Powiatu Sulęcińskiego Organizacjom obejmuje w pierwszej kolejności te zadania, które Program określa jako zadania priorytetowe i odbywa się po przeprowadzeniu otwartego
konkursu ofert w oparciu o przepisy Ustawy i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze oraz
kompetencje właściwego organu Powiatu Sulęcińskiego, chyba, że przepisy odrębne przewidują inny
tryb zlecenia lub dane zadanie można zrealizować
efektywniej w inny sposób określony w przepisach
odrębnych (w szczególności na zasadach i w trybie
określonym w przepisach o zamówieniach publicznych).
Na podstawie oferty złożonej przez Organizację Zarząd Powiatu może jej zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego
o charakterze regionalnym, jeśli wysokość dofinansowania lub finansowania zadania nie przekracza
kwoty 10.000zł, a zadanie zostanie zrealizowane
w terminie nie dłuższym niż 90 dni. Łączna kwota
przekazanej w roku kalendarzowym dotacji tej samej
organizacji nie może przekroczyć 20.000zł. Wysokość środków finansowych przyznanych przez Zarząd Powiatu w trybie bezkonkursowym, nie może
przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje. Zasady i tryb przyznawania dotacji określają
przepisy ustawy.
Wysokość środków planowanych na realizację Programu
Na program współpracy zaplanowano środki finansowe w kwocie 60 000,00zł.
Monitoring realizacji Programu
Monitoring programu współpracy polega na zbieraniu opinii, wniosków, uwag oraz informacji wnoszonych przez podmioty Programu. Uwagi, wnioski,
propozycje dotyczące realizacji Programu mogą być
zgłaszane na bieżąco – za pośrednictwem Wydziału
Promocji, Edukacji i Spraw Społecznych, który następnie przedstawia je Zarządowi Powiatu. Wydział
Promocji, Edukacji i Spraw Społecznych w zakresie
swoich właściwości, monitoruje realizację Programu
i odpowiada za przeprowadzanie kontroli realizacji
zadań zleconych oraz przedkłada roczne sprawozdania wraz z propozycjami zadań na kolejny rok do
Zarządu Powiatu. Miernikami efektywności Programu są:
a) liczba podmiotów Programu współuczestniczących w realizacji zadań publicznych
w 2012r.,
b) wysokość środków finansowych zaangażowanych na realizację Programu,
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c) liczba zadań realizowanych w ramach Programu.

Zarząd Powiatu w Sulęcinie opracuje sprawozdanie
z realizacji Programu, które przedłoży Radzie Powiatu w terminie do 30 kwietnia 2013r. Sprawozdanie
zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.
Sposób tworzenia Programu Współpracy
Program Współpracy tworzony jest w kilku etapach:
a) przygotowanie projektu Programu przez Wydział Promocji, Edukacji i Spraw Społecznych,
b) skierowanie projektu na posiedzenie Zarządu
Powiatu, który akceptuje go i kieruje do konsultacji społecznych,
c) konsultacje odbywają się od momentu
umieszczenia projektu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu oraz tablicach ogłoszeń na min. 14 dni.
W tym czasie można zgłaszać wnioski i uwagi w Wydziale Promocji, Edukacji i Spraw
Społecznych oraz podczas jednego spotkania
konsultacyjnego z Organizacjami w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Sulęcinie.
d) po naniesieniu poprawek Program zostaje
skierowany pod obrady Rady Powiatu, która
podejmuje stosowną uchwałę.
Komisja Konkursowa – tryb powoływania i zasady
działania
W celu oceny ofert Zarząd Powiatu powołuje Komisję Konkursową lub Komisje Konkursowe. W skład
Komisji wchodzą przedstawiciele jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby wskazane przez
organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione do
prowadzenia działalności pożytku publicznego
(z wyłączeniem osób wskazanych przez podmioty
biorące udział w konkursie). Dopuszcza się również
udział – z głosem doradczym – ekspertów, czyli
osoby posiadające wiedzę specjalistyczną w dziedzinie, w której ogłoszony został konkurs. Komisja
Konkursowa ocenia i opiniuje nadesłane oferty. Protokół zawierający wskazania i rekomendację dotyczącą przyznania środków finansowych Komisja
przedkłada Zarządowi Powiatu. Decyzję o udzieleniu
zlecenia zadania oraz dofinansowaniu podejmuje
Zarząd Powiatu po zapoznaniu się protokołem Komisji opiniującej. Od decyzji Zarządu Powiatu nie
przysługuje odwołanie.
Postanowienia końcowe
Rada Powiatu, uchwalając budżet powiatu zapewni
środki na realizację Programu i określi ich wysokość.
Wszelkie uwagi, wnioski i propozycje dotyczące
Programu należy zgłaszać do Zarządu Powiatu
za pośrednictwem Wydziału Promocji, Edukacji
i Spraw Społecznych.
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UCHWAŁA NR 492/2011
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 15 listopada 2011r.
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn.
Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) i art. 91
ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.), po przeprowadzeniu postępowania
nadzorczego w przedmiocie zgodności z prawem
uchwały Nr XI/53/2011 Rady Gminy Dąbie z dnia
29 września 2011r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze stwierdza:
nieważność wyżej powołanej uchwały w części dotyczącej § 1 pkt 2 lit. e tiret pierwszy
w zakresie słów „stanowiących własność
osób fizycznych” – z powodu jego sprzeczności z art. 5 ust. 1 pkt 2 litera e, ust. 3 i ust. 4
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U.
z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).
Uchwała Nr XI/53/2011 Rady Gminy Dąbie z dnia
19 września 2011r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy
wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze w dniu 21 listopada 2011r. i została
objęta postępowaniem nadzorczym na podstawie
art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października
1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst
jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.).
W wyniku przeprowadzenia postępowania nadzorczego w przedmiocie oceny zgodności z prawem
przedmiotowej uchwały Kolegium stwierdziło, że
Rada Gminy Dąbie w § 1 pkt 2 litera e tiret pierwszy
uchwały ustaliła stawkę podatku od nieruchomości
od budynków lub ich części „letniskowych, które
zostały zakwalifikowane do tej kategorii na podstawie prawa budowlanego stanowiących własność
osób fizycznych”, co narusza w sposób istotny art. 5
ust. 1 pkt 2 litera e, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn.
zm.). Rada gminy nie jest uprawniona w świetle
obowiązujących przepisów prawa do podmiotowego różnicowania stawek podatku od nieruchomości.
Ustalając stawkę podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 5 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, rada gminy
może różnicować ich wysokość uwzględniając
w szczególności lokalizację, sposób wykorzystywa-

nia, rodzaj zabudowy, stan techniczny, wiek budynków oraz rodzaj prowadzonej działalności. Tak więc
różnicowanie stawek podatku od nieruchomości
przez radę gminy w drodze uchwały jest dopuszczalne co do przedmiotu opodatkowania, a nie
w zależności od tego, w czyim posiadaniu, czy czyją
własnością jest dana nieruchomość. Zróżnicowanie
wysokości stawek podatku w zależności od tego, czy
dotyczyć to ma osoby fizycznej, czy też innego
podmiotu nie ma uzasadnienia w przepisach ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych. Podatek od nieruchomości ma charakter majątkowy i różnicowanie
stawek tego podatku w oparciu o warunki inne, niż
wpływające na wartość tego majątku, nie ma uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa. Stanowisko, że cechą budynku jest użytkujący go podmiot stanowi obejście przepisów, których treść
w sposób oczywisty wyklucza jakiekolwiek różnicowanie stawek w oparciu o przesłanki podmiotowe –
wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Bydgoszczy z dnia 28 września 2010r. sygnatura
akt I SA/Bd 674/10 (LEX Nr 747061). Ponadto różnicowanie stawek podatku od nieruchomości w zależności od cech podatnika narusza zasadę równości
wobec prawa wyrażoną w art. 32 Konstytucji RP.
Samorząd terytorialny i jego organy działają na
podstawie i w granicach prawa. Do działalności organów w sferze zobowiązań publiczno-prawnych
stosuje się zasadę „dozwolone jest tylko to co wyraźnie prawo przewiduje”. Przepis art. 18 ust. 2
pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.), stanowi, że do właściwości rady gminy należy
podejmowanie uchwał w sprawach podatków
i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. Biorąc powyższe pod uwagę, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
orzekło jak w sentencji uchwały.
Pouczenie
Na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, w zakresie orzeczonej nieważności postanowień badanej uchwały – służy
skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Gorzowie Wlkp., wniesiona za pośrednictwem tut.
Kolegium, w terminie 30 dni od dnia doręczenia
uchwały.
Przewodniczący Kolegium
Ryszard Zajączkowski
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INFORMACJA
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 16 listopada 2011r.
W dniu 16 listopada 2011r. na wniosek Sydkraft
Term Sp. z o.o. z siedzibą w Złotowie, Prezes Urzędu
Regulacji Energetyki postanowił udzielić koncesji na
wytwarzanie ciepła na okres od 11 lutego 2012r. do
11 lutego 2022r.
UZASADNIENIE
Wnioskodawca został wpisany do rejestru przedsiębiorców w dniu 17 grudnia 2001r. pod numerem
0000070528 na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Jedynym wspólnikiem jest E.ON SVERIGE
AB. Przedsiębiorstwo finansuje z własnych środków
budowę bądź modernizację źródeł ciepła, a następnie świadczy usługi polegające na wytwarzaniu ciepła przez określony czas w umowie. Urządzenia zlokalizowane są w pomieszczeniach będących własnością Przedsiębiorstwa bądź dzierżawionych od
odbiorców. Wnioskodawca będzie prowadził działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła
w 18 źródłach zlokalizowanych w województwie
Dolnośląskim, Lubuskim, Pomorskim i Wielkopolskim.

zatrudnia osoby o właściwych kwalifikacjach zawodowych, ma możliwości pozyskania środków finansowych gwarantujących prawidłowe prowadzenie
działalności oraz nie znajduje się w postępowaniu
upadłościowym, ani w likwidacji. Ponadto stwierdzono, iż nie zachodzą wobec niego okoliczności
określone w art. 33 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy Prawo
energetyczne.
Okres ważności koncesji został ustalony do 11 lutego 2022r., zgodnie z art. 36 ustawy Prawo energetyczne i z wnioskiem strony.
Zatem mając na uwadze powyższe okoliczności,
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, na podstawie
art. 32 ust. 1 pkt 1 i pkt 3, art. 33 ust. 1 i 4, art. 37
w związku z art. 30 ust.1 ustawy Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 ze zmianami), postanowił udzielić przedsiębiorcy Sydkraft Term Sp.
z o.o. z siedzibą w Złotowie koncesji na wytwarzanie
ciepła.
Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Zachodniego Oddziału Terenowego
z siedzibą w Poznaniu
Irena Gruszka

Wnioskodawca spełnia warunki określone w art. 33
ust. 1 pkt 1 – 4 ustawy Prawo energetyczne,
a w szczególności ma możliwości techniczne gwarantujące prawidłowe wykonywanie działalności,
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INFORMACJA NR OSZ-4110-18,19(15)/2011/20684/RN
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 16 listopada 2011r.
o decyzjach Nr WCC/1224/20684/W/OSZ/2011/RN i PCC/1190/20684/W/OSZ/2011/RN
W dniu 15 listopada 2011r. na wniosek przedsiębiorcy: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Słubice
Sp. z o.o. z siedzibą w Słubicach Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił udzielić koncesji na
wytwarzanie ciepła oraz koncesji na przesyłanie
i dystrybucję ciepła.
UZASADNIENIE
Pismem z dnia 4 sierpnia 2011r., które wpłynęło do
siedziby Północno – Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie
w dniu 8 sierpnia 2011r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Słubice Sp. z o.o. wystąpiło o udzielenie
koncesji na wytwarzanie ciepła oraz koncesji na
przesyłanie i dystrybucje ciepła na okres 14 lat.
Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 3, art. 33

ust. 1, art. 36 i art. 37 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89,
poz. 625 ze zm.) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
postanowił udzielić Przedsiębiorstwu Energetyki
Cieplnej Słubice Sp. z o.o. z siedzibą w Słubicach
koncesji na wywarzanie ciepła oraz koncesji na
przesyłanie i dystrybucję ciepła na okres od 30 listopada 2011r. do 30 listopada 2025r.
Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Północno – Zachodniego Oddziału Terenowego
z siedzibą w Szczecinie
Anna Bródka
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ANEKS NR 1
z dnia 28 października 2011r.
do porozumienia zawartego w dniu 28 marca 2011 roku w Gorzowie Wlkp. w sprawie powierzenia zadań
związanych z przeprowadzeniem postępowań o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa
medycznego na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, zawieraniem, rozliczaniem i kontrolą
wykonania tych umów, zwanego dalej porozumieniem
Zawarty, pomiędzy:
Wojewodą Lubuskim, w imieniu którego działa Wicewojewoda Lubuski Jan Świrepo
a
Dyrektorem Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia Stanisławem Łobaczem,
zwanych dalej wspólnie Stronami.
Strony ustalają, co następuje:
§ 1. Od dnia 1 stycznia 2012r. treść § 4 ust. 1 porozumienia otrzymuje nowe brzmienie:
„1. W celu zapewnienia finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie województwa lubuskiego w okresie od 1 stycznia
2012r. do 31 grudnia 2012r. Wojewoda przekaże
Dyrektorowi LOW NFZ kwotę 65 367 000,00zł
(słownie: sześćdziesiąt pięć milionów trzysta
sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100) tytułem dotacji celowej w ramach środków finansowych przewidzianych w budżecie państwa
w części 85/08 – województwo lubuskie, w trybie
i na zasadach określonych w ustawie z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).”.
2 45 7

§ 2. Od dnia 1 stycznia 2012r. kalkulację kosztów
działalności zespołów ratownictwa medycznego
w poszczególnych rejonach operacyjnych – obowiązującą w okresie od dnia 1 stycznia 2012r. do dnia
31 grudnia 2012r. przedstawia załącznik do niniejszego aneksu, będący jego integralną częścią, który
zastępuje załącznik Nr 3 do porozumienia.
§ 3. Treść § 4 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie;
„4. Szczegółowe zasady i tryb przekazywania dotacji, o której mowa w ust. 1, określa umowa
z dnia 28 marca 2011r. w sprawie przekazywania
dotacji celowej na sfinansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego na obszarze województwa lubuskiego.”.
§ 4. W pozostałym zakresie postanowienia porozumienia nie ulegają zmianie.
§ 5. Aneks do porozumienia wchodzi w życie
z dniem jego podpisania i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
§ 6. Aneks do Porozumienia sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, pod dwa dla
każdej Strony.
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Załącznik
do aneksu Nr 1
z dnia 28 października 2011r.
Załącznik Nr 3 do porozumienia

Kalkulacja kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego w poszczególnych rejonach operacyjnych od dnia 1 stycznia
2012r. do 31 grudnia 2012r.
A

Nr rejonu
operacyjnego

B

Nazwa i opis
rejonu operacyjnego

C

D

Liczba
zespołów
ratownictwa medycznego w
danym
rejonie
operacyjnym
C1

C2

S

P

STAWKA ZA
DOBOKARETKĘ "S"

F

STAWKA ZA
DOBOKARETKĘ "P"

G

H

I

J

Liczba dni
Razem
Wartość
Wartość
w 2011 roku
wartość
pozostawa- medycznych medycznych
medycznych
czynności
czynności
nia w gotoczynności
ratunkoratunkowości zesporatunkowych "S"
wych "P"
łu ratownicwych
twa medycznego
C1*D*G

C2*F*G

H+I

08/01

Rejon kostrzyński

1

1

3 991,02

2 993,27

366

1 460 713,32 1 095 536,82 2 556 250,14

08/02

Rejon gorzowski

4

2

3 991,02

2 993,27

366

5 842 853,28 2 191 073,64 8 033 926,92

08/03

Rejon krośnieński

2

2

3 991,02

2 993,27

366

2 921 426,64 2 191 073,64 5 112 500,28

08/04

Rejon międzyrzecki

1

4

3 991,02

2 993,27

366

1 460 713,32 4 382 147,28 5 842 860,60

08/05

Rejon nowosolski

2

1

3 991,02

2 993,27

366

2 921 426,64 1 095 536,82 4 016 963,46

08/06

Rejon słubicki

1

3

3 991,02

2 993,27

366

1 460 713,32 3 286 610,46 4 747 323,78

08/07

Rejon sulęciński

1

1

3 991,02

2 993,27

366

1 460 713,32 1 095 536,82 2 556 250,14

08/08

Rejon strzelecko - drezdenecki

1

3

3 991,02

2 993,27

366

1 460 713,32 3 286 610,46 4 747 323,78

08/09

Rejon świebodziński

1

2

3 991,02

2 993,27

366

1 460 713,32 2 191 073,64 3 651 786,96

08/10

Rejon sulechowski

1

1

3 991,02

2 993,27

366

1 460 713,32 1 095 536,82 2 556 250,14
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08/11

Rejon zielonogórski

4

1

3 991,02

2 993,27

366

5 842 853,28

1 095 536,82

6 938 390,10

08/12

Rejon żagański

1

3

3 991,02

2 993,27

366

1 460 713,32

3 286 610,46

4 747 323,78

08/13

Rejon żarski

2

3

3 991,02

2 993,27

366

2 921 426,64

3 286 610,46

6 208 037,10

08/14

Rejon wschowski

1

1

3 991,02

2 993,27

366

1 460 713,32

1 095 536,82

2 556 250,14

23

28

3 991,02

2 993,27

366

33 596 406,36

30 675 030,96

64 271 437,32
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WYROK
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT II SA/GO 448/11
z dnia 31 sierpnia 2011r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:
Przewodniczący

Sędzia WSA Mirosław Trzecki

Sędziowie

Sędzia WSA Jacek Jaśkiewicz
Sędzia WSA Marek Szumilas
(spr.)

Protokolant

st. sekr. sąd. Monika Nowak

28 października 2010r. Nr XLVIII/335/2010 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pojezierza Dobiegniewskiego – Jezioro
Wielgie.
I.

stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały
w całości,

II.

stwierdza, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 sierpnia
2011r. sprawy ze skargi Wojewody Lubuskiego na
uchwałę Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia

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