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UCHWAŁA NR III/9/10
RADY GMINY PSZCZEW
z dnia 16 grudnia 2010r.
w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania dofinansowania do poniesionych kosztów usuwania
i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pszczew"
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, 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, z 2004r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759,
z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,
z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r.
Nr 28, poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40, poz. 230,
Nr 106, poz. 675) uchwala się co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Regulamin udzielenia dofinansowania do poniesionych kosztów usuwania
i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest
na terenie Gminy Pszczew” stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Pszczew.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2011r.
Przewodniczący Rady
Konrad Kiona

Załącznik
do uchwały Nr III/9/10
Rady Gminy Pszczew
z dnia 16 grudnia 2010r.
Regulamin udzielenia dofinansowania do kosztów
poniesionych na usuwanie azbestu z terenu Gminy
Pszczew
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania dofinansowania na realizację przedsięwzięć polegających na pokryciu części kosztów
związanych z demontażem, transportem oraz utylizacją pokryć dachowych zawierających azbest z budynków znajdujących się na terenie Gminy Pszczew.
2. Dofinansowania nie udziela się na pokrycie
kosztów związanych z zakupem i montażem nowych
pokryć dachowych.
3. O jednorazowe dofinansowanie może się
ubiegać osoba fizyczna, która posiada tytuł prawny
do obiektu budowlanego np. budynku gospodarczego, budynku mieszkalnego, garażu – zlokalizowanego na terenie gminy na który poniesiono
koszty związane z usuwaniem, transportem
i unieszkodliwianiem elementów i materiałów
zawierających azbest oraz z nieruchomości rolnych
wchodzących w skład gospodarstwa rolnika
indywidualnego w rozumieniu ustawy z dnia
11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego
(Dz. U. z 2003r. Nr 64, poz. 592 z późn. zm.).
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4. O dofinansowanie, o którym mowa w pkt. 3
może ubiegać się również wspólnota mieszkaniowa
w części, w której właścicielami są osoby fizyczne.

Poz. 2463
wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania
i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których
był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U.
Nr 192, poz. 1876);

5. Przyznanie dofinansowania o którym mowa
w pkt. 1 uzależnia się od pozyskania na ten cel
odpowiednich środków z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Zielonej Górze i wynosi ono do 85% poniesionych
kosztów, a pozostała część poniesionych kosztów
jest wkładem własnym wnioskodawcy.

4) Kserokopię zgłoszenia robót budowlanych lub
decyzji o pozwoleniu na budowę, obejmujących w swoim zakresie demontaż wyrobów
zawierających azbest - zgodnie z przepisami
ustawy Prawo budowlane;

6. Prace polegające na demontażu oraz
transporcie na uprawnione składowisko odpadów
mogą być wykonane tylko przez wyspecjalizowane
firmy, posiadające niezbędne zezwolenia.

5) Oryginał
faktury
VAT
(lub
rachunku)
wystawionego
na
wnioskodawcę
przez
uprawnionego przedsiębiorcę za wykonaną
usługę;

7. Wyboru firmy dokonującej demontażu
i transportu wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Pszczew dokonuje Gmina.

6) Potwierdzenie zapłaty za wykonaną usługę;

8. Nie przyznaje się dofinansowania osobie,
która dokonała utylizacji azbestu we własnym
zakresie (nie zleciła dokonania utylizacji specjalistycznej firmie).
9. Dofinansowanie przekazywane będzie w formie zwrotu części udokumentowanych kosztów
realizacji w/w zadania, po jego zakończeniu.
Postanowienia szczegółowe
§ 2. 1. Warunkiem koniecznym do ubiegania się
o dofinansowanie na wymianę pokryć dachowych
zawierających azbest określonego w § 1 jest złożenie
w Urzędzie Gminy w Pszczewie wniosku wraz z załącznikami:
1) Kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo własności do obiektu budowlanego lub innego tytułu prawnego (wraz
ze zgodą właściciela na wykonanie prac
związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych). W przypadku obiektu budowlanego
będącego współwłasnością kilku osób do
wniosku należy dołączyć zgodę wszystkich
współwłaścicieli na wykonywanie w/w prac;
2) „Informację o wyrobach zawierających azbest
i miejscu ich wykorzystania” zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
23 października 2003r. w sprawie wymagań
w zakresie wykorzystywania i przemieszczania
azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania
instalacji lub urządzeń, w których był lub jest
wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192,
poz. 1876);
3) „Informację o wyrobach zawierających azbest,
których wykorzystywanie zostało zakończone”
zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 23 października 2003r. w sprawie

7) Oświadczenie przedsiębiorcy usuwającego
wyroby zawierające azbest o prawidłowości
wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu
z
pyłu
azbestowego
z
zachowaniem
stosownych przepisów technicznych i sanitarnych, zawierającego dodatkowo informacje
o łącznej powierzchni i masie usuniętych oraz
przekazanych do unieszkodliwienia wyrobów
zawierających azbest;
8) „Karty przekazania odpadu”
świadczącą
o przekazaniu odpadu z obiektu budowlanego
na składowisko odpadów;
9) Informację o uzyskanym efekcie ekologicznym,
wg wzoru jak w zał. nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Kwota dofinansowania zależy od łącznej
powierzchni wyrobów zawierających azbest usuniętych z obiektów budowlanych i przekazanych na
uprawnione składowisko.
2. Dofinansowanie będzie przysługiwało do
powierzchni pokryć dachowych zadeklarowanych
we wniosku o dofinansowanie.
3.
Dofinansowania
wypłacane
będą
do
wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych
na dany rok budżetowy.
4. Wnioski niezrealizowane w danym roku
budżetowym z powodu braku środków finansowych
będą rozpatrywane w następnym roku w kolejności
opartej na dacie wpływu tych wniosków.
5. Zastrzega się prawo do żądania dodatkowych
wyjaśnień oraz przeprowadzenia kontroli obiektu
budowlanego z którego usunięto azbest, w trakcie
postępowania o dofinansowanie.
6. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.
§ 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym
Regulaminem ostateczne rozstrzygnięcie podejmuje
Wójt Gminy Pszczew.
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Załącznik Nr 1

Data wpływu wniosku
/wypełnia UG w Pszczewie/
…………………………...........

….............., dnia ......................

Wójt Gminy Pszczew

Wniosek
o udzielenie dotacji na wykonanie zadania polegającego na usunięciu wyrobów zawierających azbest
1. Imię i nazwisko wnioskodawcy:
.......................................................................................................................................................................................
2. Adres zamieszkania, nr tel.:
.......................................................................................................................................................................................
3. Nazwa banku, nr konta wnioskodawcy:
.......................................................................................................................................................................................
4. Opis planowanego zadania:
Demontaż, odbiór i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest nastąpi z obiektu budowlanego
............................................................................................... zlokalizowanego na terenie posesji nr ..................
przy ul. ..................................................................... na działce oznaczonej nr ...................... położonej w obrębie
................................................... na terenie gm. Pszczew.
5. Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością:
.......................................................................................................................................................................................
6. Planowana ilość i rodzaj usuwanych wyrobów zawierających azbest (odpadów niebezpiecznych)
.......................................................................................................................................................................................
7. Przewidywany termin realizacji zadania:
.......................................................................................................................................................................................

.....................................................
/podpis Wnioskodawcy/

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z zasadami dofinansowywania w sprawie usuwania wyrobów zawierających azbest
........................................................
/czytelny podpis Wnioskodawcy/
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Załącznik Nr 2

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest
(Dz. U. Nr 192, poz. 1876)
INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1) I MIEJSCU ICH WYKORZYSTYWANIA

1. Miejsce, adres
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
2. Właściciel/zarządca/użytkownik*):
a) osoba prawna - nazwa, adres
................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres
.................................................................................................................................................................................
1. Tytuł własności
2.
......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
4. Nazwa, rodzaj wyrobu2)
.......................................................................................................................................................................................
5. Ilość (m2, tony)3)
.......................................................................................................................................................................................
6. Przydatność do dalszej eksploatacji4)
.......................................................................................................................................................................................
7. Przewidywany termin usunięcia wyrobu:
a) okresowej wymiany z tytułu zużycia wyrobu5)
.................................................................................................................................................................................
b) całkowitego usunięcia niebezpiecznych materiałów i substancji
.................................................................................................................................................................................
8. Inne istotne informacje o wyrobach6)
.......................................................................................................................................................................................

Data .......................................

...........................................
(podpis)

Objaśnienia:
*)
1)
2)

Niepotrzebne skreślić.
Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1% azbestu.
Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
- rury i złącza azbestowo-cementowe,
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- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
- papier, tektura,
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura.
3)
Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, pomiar z natury).
4)
Według "Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" załącznik
nr 1 do rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie sposobów bezpiecznego
użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest.
5)
Na postawie corocznego rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie dopuszczenia wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny.
6)
Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym terenu instalacji lub urządzenia zawierającego
azbest.

Załącznik Nr 3
Zgodnie z załącznikiem Nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest
(Dz. U. Nr 192, poz. 1876)
INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1), KTÓRYCH WYKORZYSTYWANIE ZOSTAŁO
ZAKOŃCZONE

1. Miejsce, adres
.......................................................................................................................................................................................
2. Właściciel/zarządca*):
a) osoba prawna - nazwa, adres,
.................................................................................................................................................................................
b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres
.................................................................................................................................................................................
3. Tytuł własności
.......................................................................................................................................................................................
4. Nazwa, rodzaj wyrobu2)
.......................................................................................................................................................................................
5. Ilość (m2, tony)3)
.......................................................................................................................................................................................
6. Rok zaprzestania wykorzystywania wyrobów
.......................................................................................................................................................................................
7. Planowane usunięcia wyrobów:
.......................................................................................................................................................................................
a) sposób
.................................................................................................................................................................................
b) przez kogo
.................................................................................................................................................................................
c) termin
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.................................................................................................................................................................................
8. Inne istotne informacje4)
.......................................................................................................................................................................................
Data .................................

........................................................
(podpis)

Objaśnienia:
*)
1)
2)

3)
4)

Niepotrzebne skreślić.
Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu.
Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
- rury i złącza azbestowo-cementowe,
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
- papier, tektura,
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione.
Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, spis z natury).
Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym.

Załącznik Nr 4
INFORMACJA O UZYSKANYM EFEKCIE EKOLOGICZNYM
Właściciel nieruchomości:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………..........................................................................................................................................................
Adres nieruchomości, nr działki:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….......................................................................................................................................................
Zestawienie ilości unieszkodliwionych odpadów
Powierzchnia pokrycia dachowego (m2) …………………………………………..........................................................
Ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (Mg)
………………………………………………………………………………………................................................................
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Miejsce unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….......................................................................................................................................................
Miejscowość, dnia……………………………..

………………………………….........
podpis wnioskodawcy

Objaśnienie:
Uzyskany efekt ekologiczny należy podać w Mg unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest stosując
przelicznik 0,015 Mg/m2 pokrycia dachowego.

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

2464
2 464

UCHWAŁA NR VI/56/2011
RADY GMINY SIEDLISKO
z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na
terenie Gminy Siedlisko
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. 403 ust. 2,
ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150
tj. ze zm.), uchwala się co następuje:
§ 1.
1) Z budżetu gminy udziela się dotacji celowej
na dofinansowanie budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków.
2) Dotacja celowa na inwestycje
w ust. 1 będzie udzielana w celu:

określone

a) osiągnięcia poprawy stanu środowiska
i zmniejszenia uciążliwości dla mieszkańców
wynikających z zanieczyszczenia środowiska;
b) osiągnięcia zgodności z polityką ekologiczną
Państwa;
c) realizacji Gminnego programu gospodarki
odpadami.
d) Wysokość środków przeznaczonych na dotację celową jest ustalana corocznie w budżecie gminy.
§ 2.
1) Dotacja celowa może być udzielona:
a) podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w szczególności:
-

osobom fizycznym,

-

wspólnotom mieszkaniowym,

-

osobom prawnym,

-

przedsiębiorcom;

b) jednostkom sektora finansów publicznych
będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
2) O dotację celową mogą ubiegać się podmioty
wymienione w § 2 ust. 1, dla których nie zaplanowano budowy kanalizacji sanitarnej.
§ 3. Dotacja celowa będzie udzielana jednorazowo i wynosić będzie do 50% kosztów budowy wynikających z przedłożonych rachunków lub faktur, nie
więcej jednak niż 2 000,00zł.
§ 4.
1) Podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji
celowej na zadanie określone w § 1 ust. 1 składają pisemny wniosek.
2) Wniosek o dotację celową składa się do Wójta
Gminy do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym będzie udzielana dotacja.
3) Realizacja zatwierdzonych wniosków uzależniona będzie od wysokości środków finansowych w budżecie Gminy na zadania z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w danym roku budżetowym.
§ 5.
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1) Udzielenie dotacji celowej nastąpi na podstawie umowy określającej i zawierającej w szczególności:
a) szczegółowy opis zadania w tym cel na jaki
dotacja zostanie przyznawana i termin jego
wykonania;
b) wysokość dotacji celowej udzielonej podmiotowi wykonującemu zadanie i tryb płatności;
c) termin wykorzystania dotacji celowej nie dłuży niż do 31 grudnia danego roku budżetowego;
d) trybu kontroli wykonania zadania;
e) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji
celowej;

Poz. 2464, 2465
b) certyfikatu lub aprobaty technicznej na zamontowane urządzenia;
c) zgłoszenia do eksploatacji wykonanej budowli.

3) W celu rozliczenia dotacji celowej Gmina zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli faktycznego wykonania inwestycji.
§ 6. Wójt Gminy określa wzory: wniosków,
umów i protokołów odbioru, które obowiązywać
będą podmioty ubiegające się o dotację celową.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Ryszard Kieczur

2) Dotacja zostanie przekazana po przedstawieniu:
a) imiennych faktur lub rachunków na realizację
inwestycji;
2 464

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

2465
2 465

UCHWAŁA NR VI/58/2011
RADY GMINY SIEDLISKO
z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Siedlisko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011r.
Na podstawie art. 7 pkt. 19 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 10/234/1536) uchwala się, co następuje:

-

rozwój partnerskiej współpracy pomiędzy
samorządem a sektorem organizacji pozarządowych,

-

poprawę jakości życia mieszkańców, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych,

-

wspieranie lokalnych inicjatyw i działań
obywatelskich i tworzenie systemowych
rozwiązań dla ważnych problemów społecznych,

Tytuł I

-

„Program współpracy Gminy Siedlisko
z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami w 2011r.”

zwiększenie poczucia odpowiedzialności
mieszkańców za stan lokalnej społeczności,

-

rozwój partnerskiej współpracy pomiędzy
samorządem a sektorem organizacji pozarządowych.

§ 1. Uchwala się roczny program współpracy
Gminy Siedlisko z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2011, w brzmieniu:

I

Cele programu

Cel główny: Budowanie i umacnianie pozycji lokalnego społeczeństwa obywatelskiego w realizowaniu
zadań publicznych gminy służących rozwojowi
Gminy i jej mieszkańców.
Cele szczegółowe: Realizacja celu głównego będzie
realizowane poprzez:

II

Zasady i formy współpracy.

1) Współpraca opierać się będzie na następujących zasadach:
-

pomocniczości – co oznacza, że władze
samorządowe udzielają pomocy organizacjom pozarządowym w niezbędnym zakresie, uzasadnionym potrzebami wspólnoty
samorządowej, a organizacje pozarządowe
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zapewniają wykonanie powierzonych zadań w sposób ekonomiczny, profesjonalny
i terminowy,
-

suwerenności stron – co oznacza, że władze samorządowe i organizacje pozarządowe nie narzucają sobie nawzajem zadań, szanują swoją autonomię, mogą natomiast zgłaszać wzajemne propozycje
i deklaracje, gotowość wysłuchania propozycji drugiej strony,

-

partnerstwa – co oznacza, iż współpraca
pomiędzy władzami samorządowymi a organizacjami pozarządowymi oparta jest na
obopólnych korzyściach, woli i chęci wzajemnych działań, współdziałania na rzecz
rozwiązywania lokalnych problemów,

-

efektywności – co polega na wspólnym
dążeniu do osiągnięcia najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych,

-

uczciwej konkurencji – w trakcie udzielania
dotacji oraz w trakcie wydatkowania przyznanych środków publicznych strony działają zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, nie naruszają dobra wzajemnych
działań,

-

jawności – współpraca w zakresie przepływu informacji dotyczących ważnych
kwestii – zmian w prawie, funduszy, szkoleń itp.

2) Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi będzie realizowana poprzez formy:

Poz. 2465

2) Wójt Gminy na podstawie rozeznania potrzeb
lokalnych lub na wniosek podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, pod
warunkiem zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy może określić w ciągu
roku kolejne zadania i ogłosić otwarte konkursy
ofert na ich realizację przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
3) Priorytetowe zadania publiczne na 2011r. to:
-

w zakresie kultury fizycznej i turystki zadanie: promocja sportu i aktywnego stylu życia, poprawa kondycji fizycznej i zdrowia
psychicznego
mieszkańców
poprzez
uczestnictwo w aktywnym stylu życia polegające na;

-

popularyzacja współzawodnictwa sportowego i rekreacji ruchowej, poprzez organizację przedsięwzięć i imprez sportowych
i sportowo-rekreacyjnych,

-

organizacji i uczestnictwie w gminnych,
powiatowych i okręgowych imprezach
sportowych,

-

organizacja szkolenia dzieci i młodzieży
mająca na celu rozwój umiejętności sportowych w poszczególnych dyscyplinach
sportu,

-

w zakresie kultury zadanie: wspieranie
w ramach sprawowanego mecenatu kulturalnego przedsięwzięć służących rozwojowi wspólnoty lokalnej;

-

promowania, pielęgnowania i prezentowania tradycji narodowych, regionalnych
i lokalnych,

-

przedsięwzięć edukacyjnych służących
rozwojowi aktywności obywatelskiej,

-

działań polegających na organizacji środowiskowych imprez kulturalnych, w tym
integrujących społeczność lokalną i pozytywne wartości społeczne,

-

upowszechnianie i promocja lokalnej
twórczości kulturalno-artystycznej,

-

organizacja przedsięwzięć kulturalnych
o walorach promocyjnych adresowanych
do różnych grup wiekowych i zainteresowań,

-

w zakresie pomocy społecznej i ochrony
zdrowia zadanie: "Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób"

-

wspieranie rodziny w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych,

-

działania socjalno-pomocowe na rzecz
osób i rodzin potrzebujących wsparcia,

-

wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, bezdomnych, zagrożonych
przemocą i innymi patologiami, odrzuconych przez rodzinę,

a) finansowe;
-

-

powierzania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,
wspieranie takiego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji

b) pozafinansowe;

III

-

konsultowanie projektów aktów prawa
miejscowego,

-

wzajemne informowanie się o kierunkach
planowanej działalności i współdziałania,

-

publikowanie informacji na stronach internetowych Urzędu,

-

pomoc merytoryczna dla organizacji pozarządowych,

-

udział w spotkaniach, naradach i szkoleniach.
Zakres przedmiotowy i zadania priorytetowe.

1) Obszar współpracy Gminy Siedlisko i organizacji pozarządowych obejmuje sferę zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
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-

wspieranie działań integracyjnych na rzecz
dzieci,

-

wspieranie „małej świetlicy” środowiskowej,

-

realizacja
przedsięwzięć
ochrony i promocji zdrowia.

Poz. 2465

Tworzenie programu przebiega w następujący sposób;
-

przygotowanie projektu programu przez
wyznaczonego pracownika we współpracy
z wydziałami urzędu,

-

podanie projektu programu pod konsultacje zgodnie z uchwałą Rady Gminy
w Siedlisku, Nr IV/27/2011 z dnia 21 marca
2011r., w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego projektów
akt ów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej organizacji,

1) Realizatorem Programu współpracy będzie
Gmina Siedlisko z organizacjami pozarządowymi w 2011r. stosownie do realizowanych
przez nie zadań.

-

sporządzanie analizy uwag i wniosków
zgłoszonych podczas konsultacji i przedstawienie ich Wójtowi Gminy Siedlisko
wraz z projektem programu,

2) Program zostanie opublikowany w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Siedlisku.

-

zamieszczenie informacji o rezultatach
konsultacji i ich wpływie na treść projektu
programu organowi stanowiącemu Gminy
Siedlisko,

-

przyjęcie przez Radę Gminy w siedlisku
uchwały, w sprawie przyjęcia Programu
współpracy Gminy Siedlisko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2011r.

dotyczących

IV Okres realizacji programu.
Program współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego będzie realizowany
w okresie od 01 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia
2011r.
V

Sposób realizacji programu.

VI Finansowanie programu.
Program finansowany będzie ze środków własnych
gminy. Na realizację programu przeznaczona jest
kwota nie większa niż 45 tys złotych, w tym w części
dotyczącej zlecania realizacji zadań publicznych
w ramach otwartych konkursów ofert na podstawie
art.19a ustawy, nie więcej niż 30 tys złotych.
VII Sposób oceny realizacji programu.
1) Miernikiem efektywności Programu współpracy
Gminy Siedlisko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2011r. będą uzyskane informacje dotyczące w szczególności;
-

liczby organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności,

-

liczby osób, które były adresatami różnych
działań publicznych,

-

wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy Siedlisko na realizację tych zadań,

-

łącznej wysokości środków finansowych
i pozafinansowych zaangażowanych przez
organizacje pozarządowe w realizacje zadań publicznych na rzecz mieszkańców.

2) Po zakończeniu realizacji programu Wójt do
dnia 30 kwietnia 2012r. przedstawi Radzie Gminy w Siedlisku sprawozdanie o sposobie realizacji programu, uwzględniając m.in. wykonanie
budżetu gminy za rok 2011 w zakresie dotyczącym wspierania organizacji pozarządowych. Informacja zostanie opublikowana w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Siedlisku.
VIII Informacja o sposobie tworzenia Programu
oraz przebieg konsultacji.

IX Tryb powoływania i zasady działania komisji
konkursowych.
1) Wójt Gminy każdorazowo po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych powołuje w drodze zarządzenia komisję konkursową do oceny złożonych ofert.
2) W skład komisji konkursowej wchodzi 5 osób;
-

przedstawiciele
– 3 osoby,

organu

wykonawczego

-

osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 1 osoba, fakultatywnie osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakresem zadań publicznych, których
konkurs dotyczy – 1 osoba.

3) Przedstawiciele komisji konkursowej wyłaniani
są wg następującej procedury:
-

Wójt Gminy do dnia 15 stycznia każdego
roku zamieszcza na stronie internetowej
urzędu oraz tablicy informacyjnej urzędu
informację o naborze osób do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach realizowanych w danym roku w trybie ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

-

zgłoszenie do bazy przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisjach konkursowych następuje na podstawie złożone-
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go, podpisanego przez zainteresowaną
osobę oraz Zarząd organizacji zgłaszającejformularza zgłoszenia, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały,
-

-

zgłoszeń kandydatów należy dokonywać
w terminie 14 dni od dnia ukazania się
ogłoszenia w Punkcie Informacyjnym
Urzędu Gminy w Siedlisku,
po upływie tego terminu wyznaczony pracownik odpowiedzialny za realizację konkursu przedstawi Wójtowi Gminy kandydatów na członków komisji biorąc pod
uwagę:

a) wybraną przez kandydata tematykę/obszar
konkursu zadeklarowaną w formularzu zgłoszeniowym i w ogłoszeniu konkursowym,
b) członkostwo we władzach organizacji pozarządowej, która bierze udział w konkursie,
-

-

-

-

Wójt Gminy uwzględniając rodzaj zadań
ogłoszonych konkursem, powołuje do komisji konkursowej przedstawicieli podmiotów z bazy kandydatów na członków komisji konkursowych,
do czasu utworzenia bazy kandydatów na
członków komisji konkursowych w otwartych konkursach realizowanych w trybie
ustawy lub w przypadku braku zgłoszeń,
Wójt Gminy zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału
w komisjach konkursowych,
w pracach komisji konkursowej mogą
uczestniczyć osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej
zakres zadań publicznych, których konkurs
dotyczy - osoby te mogą zostać zaproszone przez Wójta Gminy lub komisję konkursową.
Wójt Gminy powołując komisję konkursową wskazuje jej przewodniczącego.

4) W pracach komisji konkursowej mogą brać
udział reprezentanci organizacji pozarządowych, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
-

-

-

reprezentują organizacje pozarządowe
z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie,
nie pozostają wobec oferentów biorących
udział w konkursie w takim stosunku
prawnym lub faktycznym, który mógłby
budzić uzasadnione wątpliwości co to bezstronności,
przed upływem 2 lat od daty wszczęcia
procedury konkursowej nie pozostawały
w stosunku pracy lub zlecenia z oferentem
oraz nie były członkami władz któregokolwiek z oferentów,
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-

korzystają z pełni praw publicznych.

5) W bazie członków komisji mogą znaleźć się
osoby, które:
-

są obywatelami Unii Europejskiej i korzystają z pełni praw publicznych,

-

w określonym terminie zostały zgłoszone
przez Zarząd przynajmniej jednej organizacji pozarządowej do jej reprezentowania
w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert.

6) Zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert:
-

komisja pracuje w składzie osobowym
powołanym Zarządzeniem Wójta Gminy,

-

pracami komisji kieruje przewodniczący
komisji,

-

komisja realizuje swoje działania jeżeli
w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej składu,

-

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,

-

za udział w posiedzeniach komisji jej
członkom nie przysługuje wynagrodzenie
i zwrot kosztów podróży,

-

do zadań komisji konkursowej należy:

a) ocena ofert pod względem formalnym
i merytorycznym, z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego,
b) przygotowanie wykazu ofert rekomendowanych do dofinansowania przez Wójta Gminy
Siedlisko,
c) przygotowanie propozycji podziału środków
pomiędzy oferentami i przekazanie ich Wójtowi Gminy.
7) Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert
wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej
dotacji dokonuje Wójt Gminy Siedlisko.
8) Obsługę administracyjno-techniczną sprawuje
wydział/jednostka odpowiedzialna za realizację
konkursu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Ryszard Kieczur
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Załącznik
do uchwały Nr VI/58/2011
Rady Gminy Siedlisko
z dnia 28 czerwca 2011r.

Formularz zgłoszenia opinii
dotyczących projektu uchwały w sprawie .................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Podmiot zgłaszający ....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
(nazwa organizacji, imię i nazwisko przedstawiciela organizacji)
Opinia do projektu uchwały ......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

............................................................
(data i podpis)

Wójt Gminy Siedlisko Dariusz Straus
Siedlisko, ……………………………………….
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UCHWAŁA NR IX.51.2011
RADY GMINY STARE KUROWO
z dnia 22 września 2011r.
w sprawie: opłat za ustawianie reklam i tablic informacyjnych oraz zasad ich umieszczania
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r.
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce
komunalnej (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 45 poz. 236
z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 4. Obniża się o 50% stawki opłat wynikających
z § 1, w przypadku instalacji reklam lub tablic informacyjnych świetlnych lub podświetlanych.

§ 1. Ustala się następujące stawki opłat rocznych
za umieszczanie reklam i tablic informacyjnych na
budynkach, budowlach i terenach będących własnością gminy:

§ 6. Do stawek opłat, o których mowa w § 1 i § 3,
doliczany jest podatek VAT, w wysokości obowiązującej w dniu wydania zezwolenia.

a) za reklamę lub tablicę informacyjną o powierzchni do 1m2 - od 300,00zł do 400,00zł
b) za reklamę lub tablicę informacyjną o powierzchni do 5m2 - od 401,00zł do 500,00zł za
pierwszy m2 plus 200,00zł za każdy kolejny
m2
c) za reklamę lub tablicę informacyjną o powierzchni powyżej 5m2 – od 600,00zł do
700,00zł za pierwszy m2 plus 200,00zł za każdy kolejny m2.
§ 2. W przypadku wydania decyzji na okres krótszy niż 1 rok opłatę za umieszczanie reklam i tablic
informacyjnych nalicza się proporcjonalnie za pełne
miesiące danego roku, a rozpoczęty miesiąc uważa
się za pełny.

§ 5. Stawki opłat stosuje się proporcjonalnie do
powierzchni reklamy.

§ 7. Opłaty za umieszczanie reklam i tablic informacyjnych pobiera się z góry za cały okres zezwolenia.
§ 8. Zwalnia się z opłat wynikających z § 1 i § 3
reklamy i tablice informacyjne promujące i reklamujące imprezy organizowane lub współorganizowane
przez samorządowe jednostki organizacyjne.
§ 9. Traci moc uchwała Nr VIII/42/2011 Rady
Gminy Stare Kurowo z dnia 17 czerwca 2011 roku
w sprawie opłat za ustawianie reklam i tablic informacyjnych oraz zasad ich umieszczania.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Stare Kurowo.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

§ 3. Za reklamy i tablice informacyjne przenośne,
przewoźne (stojaki), stawka dzienna za 1m2 powierzchni wynosi - od 5,00zł do 6,00zł.

Przewodniczący Rady
Jerzy Sudoł
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UCHWAŁA NR XIII/96/2011
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 25 października 2011r.
w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego oraz warunków jego funkcjonowania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 9a
pkt. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180,
poz. 1493, z późn. zm) – Rada Miejska w Drezdenku
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Szczegółowe zasady powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego:
1) przedstawiciele poszczególnych instytucji lub
jednostek organizacyjnych, o których mowa
w przepisie art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zosta-
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ją wskazani imiennie przez osoby kierujące tymi instytucjami lub jednostkami;

5) odwołanie reprezentanta skutkuje koniecznością powołania nowego.

2) skład Zespołu Interdyscyplinarnego powołany
jest Zarządzeniem Burmistrza Drezdenka;

§ 2. Zespół Interdyscyplinarny działa – zgodnie
z przepisem art. 9a ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca
2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - na
podstawie porozumień zawartych pomiędzy Burmistrzem Drezdenka, a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w jego skład.

3) każdy członek Zespołu Interdyscyplinarnego,
przed udziałem w pierwszym posiedzeniu,
składa – zgodnie z przepisem art. 9 c ust. 3
ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie pisemne oświadczenie
o zachowaniu poufności wszelkich informacji
i danych uzyskanych przy realizacji zadań
w ramach pracy w Zespole Interdyscyplinarnym;
4) członek Zespołu Interdyscyplinarnego może zostać odwołany Zarządzeniem Burmistrza Drezdenka w przypadku:
a) na wniosek osoby kierującej instytucją lub
jednostką organizacyjną, która go wskazała
jako swojego przedstawiciela Zespołu Interdyscyplinarnego,
b) pisemnej rezygnacji z prac w Zespole Interdyscyplinarnym,
c) uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad poufności danych i informacji uzyskanych w ramach działania w Zespole Interdyscyplinarnym.
2. Szczegółowe zasady powoływania i odwoływania przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza Zespołu Interdyscyplinarnego:
1) przewodniczący, zastępca przewodniczącego
i sekretarz Zespołu Interdyscyplinarnego zwani
dalej reprezentantami wybrani są na pierwszym spotkaniu, w głosowaniu jawnym, większością głosów.
2) reprezentanci wybrani są na czas określony, na
okres 3 lat;
3) w przypadku nieobecności przewodniczącego
jego zastępstwo pełni zastępca a w dalszej kolejności sekretarz.
4) reprezentant Zespołu Interdyscyplinarnego
może zostać odwołany na podstawie:
a) uzasadnionego pisemnego wniosku członka
Zespołu Interdyscyplinarnego, odwołanie
następuje w wyniku głosowania jawnego,
zwykłą większością głosów;
b) pisemnej rezygnacji reprezentanta z pełnionej funkcji;
c) uzasadnionego, pisemnego wniosku Burmistrza Drezdenka;
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§ 3. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego
wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.
§ 4. Za obsługę techniczno-organizacyjną Zespołu Interdyscyplinarnego odpowiedzialny jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku.
§ 5. 1. Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego,
odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej
jednak niż raz na kwartał.
2. Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie
w indywidualnych przypadkach.
§ 6. 1. Z każdego spotkania sporządza się protokół zawierający listę obecności, tematykę omawianych spraw ogólnych, przypadki indywidualne, opis
działań do podjęcia.
2. Dokumentacja gromadzona jest w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Drezdenku.
§ 7. Szczegółowy zakres prac Zespołu oraz grup
roboczych określony zostanie w regulaminie pracy
Zespołu Interdyscyplinarnego zatwierdzony zarządzeniem Burmistrza Drezdenka.
§ 8. 1. Spotkania organizowane głównie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku.
2. Dopuszcza się organizację spotkań w siedzibach poszczególnych instytucji, jednostek lub organizacji, których przedstawiciele wchodzącą w skład
Zespołu Interdyscyplinarnego.
§ 9. Tarci moc uchwała Nr LIII/443/06 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 września 2006 roku
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Adam Kołwzan
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UCHWAŁA NR XIII/101/2011
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 25 października 2011r.
w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 31
ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie
(Dz. U. z 2010r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Gmina Drezdenko funduje stypendia sportowe za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
2. Zasady przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów oraz ich wysokość określa niniejsza
Uchwała.
§ 2. Stypendia sportowe przyznawane są maksymalnie 3 najlepszym zawodnikom w danym okresie przyznawania stypendiów, osiągającym wysokie
wyniki w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.
§ 3. 1. Stypendia przyznaje Burmistrz po uprzednim rozpatrzeniu i zaopiniowaniu wniosków przez
Komisję Stypendialną.
2. Burmistrz powołuje Komisję Stypendialną
w składzie:
1) 3 przedstawicieli Rady Miejskiej wyznaczonych
przez Radę Miejską,
2) 2 przedstawicieli Burmistrza.
3. Wniosek o stypendium kieruje się do Burmistrza składając go w Urzędzie Miejskim na formularzu, którego wzór określa Załącznik nr 1 do Uchwały
w terminach do 10 grudnia i do dnia 10 czerwca.
4. Wniosek o stypendium może złożyć:
1) zawodnik lub klub sportowy którego jest on
członkiem,
2) zawodnik niezrzeszony ubiegający się o stypendium.
5. Stypendium przyznawane jest na okres
6 miesięcy tj. od 1 stycznia do 30 czerwca oraz od
1 lipca do 31 grudnia w danym roku kalendarzowym.

8. Komisja Stypendialna ma prawo występowania do wnioskodawcy o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień i informacji.
9. Komisja Stypendialna przedkłada Burmistrzowi opinię w sprawie wniosków o stypendium
oraz propozycje wysokości stypendium.
10. Burmistrz podejmuje decyzje w trybie indywidualnych rozstrzygnięć, dla których nie stosuje się
trybu odwołania.
11. Wypłata stypendium dokonywana jest
w oparciu o umowę stypendialną zawartą z zawodnikiem – wzór umowy stypendialnej stanowi Załącznik nr 2 do Uchwały.
§ 4. 1. Stypendium może być przyznane zawodnikowi, który spełnia jednocześnie następujące warunki:
1) stale zamieszkuje na terenie Gminy Drezdenko
i jest członkiem klubu sportowego mającego
siedzibę i działającego na terenie Gminy Drezdenko lub stale zamieszkuje na terenie Gminy
Drezdenko i jest zawodnikiem niezrzeszonym,
2) stypendium może być przyznane także zawodnikowi, który stale zamieszkuje na terenie Gminy Drezdenko i jest członkiem klubu niemającego siedziby w Gminie Drezdenko pod warunkiem, że w Gminie Drezdenko nie ma sekcji
dyscypliny którą uprawia,
3) uprawia dyscyplinę sportu olimpijską, paraolimpijską lub dyscyplinę sportu objętą systemem współzawodnictwa sportowego prowadzonym przez ministra sportu i turystyki oraz
realizuje program szkolenia sportowego lub
osiąga wysoki poziom sportowy w grach zespołowych,
4) w danym roku lub roku poprzedzającym rok
złożenia wniosku, osiągnął wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym tj.:
a) zajął co najmniej miejsce od pierwszego do
dziesiątego w mistrzostwach Polski, lub

6. Stypendia przyznaje się w ramach posiadanych na ten cel środków w budżecie Gminy.

b) został zakwalifikowany do udziału w mistrzostwach świata lub Europy, lub

7. Komisja Stypendialna rozpatruje złożone
wnioski na posiedzeniach zwoływanych w terminach do dnia 20 grudnia w celu rozpatrzenia wniosków na I półrocze oraz do dnia 20 czerwca w celu
rozpatrzenia wniosków na II półrocze. Komisja pracuje w co najmniej 3-osobowym składzie.

c) został zakwalifikowany do udziału w igrzyskach olimpijskich, lub
d) zajął medalowe miejsce w innych międzynarodowych zawodach sportowych, w których
brali udział zawodnicy z co najmniej 5 krajów, lub
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e) zajął co najmniej miejsce od pierwszego do
dziesiątego w młodzieżowych mistrzostwach
Polski lub mistrzostwach Polski,

towego zgodnie z regulaminem tego związku
lub przez klub sportowy którego zawodnik jest
członkiem,

5) jest uczniem, słuchaczem szkoły policealnej lub
studentem i nie ukończył 25 lat,

6) naruszania przepisów antydopingowych określonych przez krajowe oraz międzynarodowe
organizacje sportowe,

6) nie otrzymuje wynagrodzenia w związku
z uprawianiem sportu kwalifikowanego lub na
podstawie umowy ze sponsorem;
7) nie otrzymuje stypendium sportowego z budżetu państwa, z budżetu innej jednostki samorządu terytorialnego lub z klubu sportowego.
2. Zawodnik nie spełniający warunków określonych w ust. 1 pkt 3 może otrzymać stypendium, jeżeli przebieg jego dotychczasowej działalności sportowej oraz plany startów i przygotowań wskazują na
możliwość osiągania w przyszłości wysokich wyników we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.
3. Zawodnik nie spełniający warunków określonych w ust. 1 pkt 5 i 6 może otrzymać stypendium,
jeżeli wsparcie finansowe, które otrzymuje
w momencie składania wniosku ze źródeł określonych w ust. 1 pkt 5 i 6 nie przekracza łącznie kwoty
300zł. miesięcznie.

7) nie przedłożenia kwartalnej informacji o realizacji programu szkolenia sportowego.
2. Wstrzymane stypendium wypłaca się zawodnikowi na jego wniosek lub wniosek klubu sportowego, którego zawodnik jest członkiem, po ustaniu
przyczyny jego wstrzymania, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustały te
przyczyny.
3. O wstrzymaniu wypłaty stypendium Burmistrz
powiadamia zawodnika i jego macierzysty klub
sportowy.
4. Za okres, w którym wstrzymano stypendium,
świadczenie nie przysługuje.
§ 7. 1. Stypendium cofa się w następujących
przypadkach:
1) zawodnik zaprzestał realizacji programu szkolenia;

4. Warunki określone w ust. 1 - 3 stosuje się odpowiednio do zawodników biorących udział w dyscyplinach zespołowych.

2) zawodnik zaprzestał uprawiania sportu lub decyzją właściwego organu został dożywotnio
zdyskwalifikowany;

§ 5. Zawodnik otrzymujący stypendium jest zobowiązany do:

3) zawodnik podpisał kontrakt zawodowy;

1) systematycznego uczęszczania
i zajęcia sportowe,

na

treningi

2) realizacji przedłożonego planu startów i przygotowań i przedłożenia informacji kwartalnej
o realizacji programu szkolenia sportowego
– wzór informacji kwartalnej stanowi Załącznik
nr 3 do Uchwały,
3) kontynuowania nauki,
4) godnego reprezentowania macierzystego klubu
sportowego i Gminy Drezdenko na zawodach
sportowych organizowanych w ramach krajowego lub międzynarodowego współzawodnictwa sportowego.
§ 6. 1. Wypłatę stypendium wstrzymuje się
w następujących przypadkach:
1) zaniedbywania przez zawodnika obowiązków
prawidłowej realizacji programu szkolenia,
2) przerwania przez zawodnika nauki,
3) ustania członkostwa w dotychczasowym klubie
sportowym i niewstąpienia do nowego klubu
realizującego program szkolenia sportowego,
4) nałożenia kary dyscyplinarnej przez polski
związek sportowy, okręgowy związek sportowy
lub klub sportowy, którego członkiem jest zawodnik,
5) zawieszenia w prawach zawodnika przez organ
statutowy właściwego polskiego związku spor-

4) zawodnik z tytułu uprawiania tej samej dyscypliny sportu, co dyscyplina objęta programem
szkolenia, otrzymuje wynagrodzenie lub stypendium sportowe, o których mowa w § 4
ust. 1 pkt 5 i 6, przekraczające kwotę 300zł miesięcznie,
5) zawodnik odmówił udziału w zawodach objętych programem szkolenia,
6) zawodnik jest trwale niezdolny do startów lub
treningów,
7) zawodnik naruszył przepisy antydopingowe
określone przez krajowe oraz międzynarodowe
organizacje sportowe,
8) zawodnik osiągnął wiek 25 lat,
9) zawodnik swoim nagannym lub niegodnym zachowaniem, sprzecznym z zasadami współżycia
społecznego lub ogólnie przyjętymi obyczajami, naraził na szwank dobre imię Gminy Drezdenko lub klubu sportowego,
10) został skazany prawomocnym wyrokiem sądu
za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
2. Cofnięcie stypendium następuje począwszy
od następnego miesiąca po miesiącu, w którym
powstały przyczyny określone w ust. 1.
3. O cofnięciu stypendium Burmistrz powiadamia zawodnika i jego macierzysty klub sportowy.
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4. Decyzja Burmistrza o cofnięciu stypendium
jest ostateczna, tzn. nie przysługuje od niej odwołanie.
5. Cofniętego stypendium nie można wznowić.
§ 8. Stypendium wstrzymuje, wznawia i cofa
Burmistrz w drodze decyzji.
§ 9. 1. Stypendium wypłacone w oparciu o nieprawdziwe dane, podlega zwrotowi na rachunek
Gminy Drezdenko w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisemnego wezwania Burmistrza do zwrotu
stypendium.

Poz. 2468

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.
§ 11. Traci moc Uchwała Nr XLIX/335/10 Rady
Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 marca 2010 roku
w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Adam Kołwzan

2. Nie dokonanie zwrotu stypendium w terminie
wskazanym w ust. 1, spowoduje naliczenie odsetek
ustawowych za każdy dzień zwłoki.
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIII/101/2011
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 25 października 2011r.

......................................................
(wnioskodawca)

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

WNIOSEK
DO BURMISTRZA DREZDENKA O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO
na okres od ........................................................................ do ....................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)
.......................................
(data i miejsce urodzenia)

...............................................
(PESEL)

.........................................
(NIP)

.......................................................................................................................................................................................
(adres zamieszkania)
Student /uczeń:
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
(pełna nazwa szkoły /uczelni wraz z adresem i telefonem)
Klasa / rok: ......................
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Opinia szkoły /uczelni:
………………………………………………………………………………………….............................................................
.......................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………….............................................................
Wybitne osiągnięcia w sporcie, w tym udział w olimpiadach, mityngach, turniejach i zajmowane miejsca
w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

Lp.

Nazwa imprezy
(olimpiady, zawodów)

Miejsce

Data

Osiągnięcie

Planowany program szkolenia, startów, uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Uzyskana klasa sportowa …………………………...…………………………………………...........................................
Nr i data przyznania licencji zawodniczej ..................................................................................................................
Zawodnik ….......................…………… otrzymuje/nie otrzymuje* wynagrodzenie w związku
(imię i nazwisko)

z uprawianiem sportu kwalifikowanego lub na podstawie umowy ze sponsorem, stypendium sportowe
z budżetu państwa, z budżetu innej jednostki samorządu terytorialnego lub z klubu sportowego w wysokości …….. (słownie: …………………………….) zł miesięcznie.
Dotychczas otrzymywane stypendia, nagrody, wyróżnienia:
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Wnioskodawca:………………………………………………………………………...........................................................

........................................................
(podpis wnioskodawcy)
*niepotrzebne skreślić
Zobowiązujemy się do składania:
1) w cyklu kwartalnym informacji o realizacji szkolenia ,
2) niezwłocznie w chwili wystąpienia, informacji o okolicznościach mających wpływ na wstrzymanie
lub cofnięcie stypendium.
Oświadczamy, że dane przedstawione we wniosku są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym
.......................................................
(podpis prezesa klubu i trenera)
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W załączeniu kopie dokumentów potwierdzających uzyskany(e) wynik(i) i klasę sportową.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dotyczącym przyznania stypendium Burmistrza Drezdenka za osiągnięcia w sporcie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Drezdenko, ...........................................

……………………………………

(data)

(czytelny podpis zawodnika)

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIII/101/2011
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 25 października 2011r.
UMOWA STYPENDIALNA
W dniu…………………....... w Drezdenku pomiędzy Burmistrzem Drezdenka, przy kontrasygnacie Skarbnika
Gminy Drezdenko, a zawodnikiem ……………………….............., legitymującym się dowodem osobistym/legitymacją*
seria
.......................
nr
....................................,
wydanym(ą)
przez
..........................................................., zamieszkałym(ą) ………...............……………................................…………,
uczniem /studentem/słuchaczem* …………… klasy /roku* ……………………………………... zwanym(ą) dalej
Stypendystą,
została zawarta umowa następującej treści:
§1
Na podstawie Uchwały Nr ............... Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia ............... w sprawie zasad i trybu
przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych Burmistrz Drezdenka przyznaje Stypendyście miesięczne stypendium w wysokości .............................. na okres 6 miesięcy, począwszy od
…………………… do …………………..(włącznie).
§2
Wypłata stypendium będzie dokonywana do ostatniego dnia każdego miesiąca, na który przyznane zostało
stypendium, przelewem na konto nr.............................................................
§3
Zobowiązuje się Stypendystę do – o ile to możliwe – umieszczania logo Gminy Drezdenko na sprzęcie sportowym. Pozostałe obowiązki Stypendysty określone są w § 5 Uchwały.
§4
Wypłatę stypendium wstrzymuje się w przypadkach określonych w § 6 Uchwały.
§5
Stypendium cofa się w przypadkach określonych w § 7 Uchwały.
§6
Wstrzymanie lub cofnięcie stypendium następuje w formie pisemnej.
§7
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§8
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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§9
Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla
siedziby przyznającego.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym każdej ze stron.

…………………………........................

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

STYPENDYSTA

BURMISTRZ DREZDENKA

…………………………………………..........................
(opiekun prawny stypendysty niepełnoletniego)

_______________
*niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIII/101/2011
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 25 października 2011r.

Pieczęć klubu

Drezdenko, dn ………………..

INFORMACJA KWARTALNA
O REALIZACJI PROGRAMU SZKOLENIA ZAWODNIKA KLUBU SPORTOWEGO LUB ZAWODNIKA
NIEZRZESZONEGO
.........................................................................
(imię i nazwisko zawodnika)

REALIZACJA PROGRAMU SZKOLENIA
miesiące: ……............................. rok: …………
Frekwencja w zajęciach

Udział w meczach i zawodach - realizacja
planu przygotowań i startów

Postawa zawodnika
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Zwolnienie lekarskie od ...............................do ..................................

......................................................
(podpis zawodnika)

......................................................
(podpis trenera)

........................................................
(podpis prezesa klubu)
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UCHWAŁA NR XIV/69/11
RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE
z dnia 27 października 2011r.
w sprawie zmiany statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej
Na podstawie art. 5 b ust 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi
zmianami) uchwala się, co następuje
§ 1. W uchwale Nr XXXIII/163/06 Rady Miejskiej
w Babimoście z dnia 27 lutego 2006 roku w sprawie
nadania statutu Młodzieżowej Radzie Miejskiej
zmienionej uchwałą Nr XXXV/172/06 Rady Miejskiej
w Babimoście z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej
oraz uchwałą Nr XXX/169/09 Rady Miejskiej
w Babimoście z dnia 24 września 2009 roku w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Radnym może zostać osoba, która w roku
wyborów ukończyła 13 lat i nie ukończyła 18 roku życia.”
b) ust 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Radny, po ukończeniu 18 roku życia może
pełnić swoją funkcję do końca kadencji Rady.”
c) w ust 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) osoby niezrzeszone lub nieuczące się w wieku od 13 do 18 lat mieszkające na terenie Gminy
Babimost.”
2) § 11 otrzymuje brzmienie:
„§ 11. Wolne miejsce w Radzie zostaje uzupełnione przez kolejnego kandydata, który podczas
wyborów uzyskał największą ilość głosów,
a w przypadku braku takich osób przeprowadza
się wybory uzupełniające.”

3) w § 12 ust 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Konwent Kuratorski powstaje z Radnych Rady Miejskiej, pracowników samorządu, rodziców
radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz pracowników placówek oświatowych Gminy Babimost. Składa się z 3-6 osób powołanych Uchwałą Rady Miejskiej.”
4) Rozdział V a otrzymuje brzmienie:
„Rozdział V a Kodeks wyborczy do Rady.”
5) § 38 a otrzymuje brzmienie:
„§ 38 a Kodeks wyborczy określa zasady, i tryb
przeprowadzania wyborów do Młodzieżowej
Rady Miejskiej w Babimoście.”
6) § 38 b otrzymuje brzmienie:
„§ 38 b 1. Dla przeprowadzenia wyborów do Rady tworzy się okręg wyborczy Nr 1 obejmujący
Gminę Babimost, gdzie wybieranych jest
15 radnych. 2. Wybory przeprowadza się
w jednym obwodzie głosowania, tj. obwód głosowania Nr 1 w Babimoście z siedzibą w Zespole
Szkół w Babimoście, ul. Żwirki i Wigury 3.”
7) § 38 d otrzymuje brzmienie:
„§ 38 d 1. Miejska Komisja Wyborcza powołuje
obwodową komisję wyborczą w Babimoście,
składającą się z 3 do 5 osób. 2. Obwodowa komisja wyborcza ustala godzinę rozpoczęcia
i zakończenia głosowania w ramach ustalonego
czasu przez Miejską
Komisję Wyborczą
i informuje ją o tym. 3. W pracach Komisji nie
może uczestniczyć kandydat na radnego.”
8) w § 38 e ust 1 otrzymuje brzmienie:
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„1. Kandydat na radnego powinien posiadać
poparcie co najmniej 15 osób w wieku 13 do
18 lat zamieszkałych na terenie Gminy na liście
osób popierających kandydaturę, której wzór
określi Miejska Komisja Wyborcza.”

„1. Wyborca głosuje na określonych kandydatów stawiając znak „x” w kratce z lewej strony,
obok nazwiska najwyżej tylu kandydatów, ilu
radnych jest wybieranych.”
12) § 38 j otrzymuje brzmienie:

9) w § 38 f ust 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jeżeli w okręgu wyborczym zarejestrowana
liczba kandydatów jest równa liczbie radnych
wybieranych w okręgu wyborczym lub od niej
mniejsza, głosowania nie przeprowadza się, a za
wybranych radnych Miejska Komisja Wyborcza
uznaje zarejestrowanych kandydatów, a odpowiednio pozostałe mandaty pozostają nieobsadzone.”

„§ 38 j Na podstawie protokołu otrzymanego od
obwodowej komisji wyborczej Miejska Komisja
Wyborcza sporządza zestawienie wyników głosowania zamieszczając dane, o których mowa
w § 38 i ust. 1.”
13) w § 38 k ust 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy
otrzymali kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów”.

10) § 38 g otrzymuje brzmienie:
„§ 38 g Miejska Komisja Wyborcza zarządza wydrukowanie kart do głosowania, na których
umieszcza się nazwiska i imiona kandydatów
w porządku alfabetycznym. Karty ostemplowuje
się pieczęcią Miejskiej Komisji Wyborczej.”

Poz. 2469, 2470

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Henryk Paciejewski

11) w § 38 h ust 1 otrzymuje brzmienie:
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UCHWAŁA NR XII/102/11
RADY GMINY ŻARY
z dnia 27 października 2011r.
w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Lubanicach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz
art. 14a ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2004r. Nr 256,
poz. 2572 ze zm.), w związku z § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania
(Dz. U. Nr 161, poz. 1080 ze zm.), uchwala się, co
następuje:
§ 1. Z dniem 1 września 2011r. tworzy się Punkt
Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Lubanicach.
§ 2. Organizację Punktu Przedszkolnego, o którym mowa § 1 określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Żary.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Kazimierz Ostrowski
Załącznik
do uchwały Nr XII/102/11
Rady Gminy Żary
z dnia 27 października 2011r.
Organizacja Punktu Przedszkolnego w Szkole
Podstawowej w Lubanicach
§ 1. 1. Punkt przedszkolny nosi nazwę: Punkt
Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Lubanicach, zwany dalej „Punktem Przedszkolnym”.
2. Punkt Przedszkolny ma swoją siedzibę w budynku Szkoły Podstawowej w Lubanicach, Lubanice
20.
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3. Działalność punktu finansowana jest z budżetu
Szkoły Podstawowej w Lubanicach.
4. Pracodawcą dla osób zatrudnionych w punkcie przedszkolnym jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubanicach.

Poz. 2470
g) rozwijanie u dzieci takich cech charakteru jak
samodzielność i poczucie odpowiedzialności,
życzliwości i uczciwości,
h) prowadzenie działalności diagnostycznej
w zakresie rozwoju wychowanków,

5. Organem prowadzącym dla Punktu Przedszkolnego jest Gmina Żary

i)

ukierunkowanie rozwoju dziecka w oparciu
o jego indywidualne możliwości rozwojowe,

§ 2. 1. Punkt przedszkolny realizuje cele i zadania
określone w ustawie o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Swoją
działalność organizuje w sposób dostosowany do
potrzeby i możliwości rozwojowych dziecka, pozostając w kontakcie z rodzicami i otaczającym środowiskiem z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny.

j)

wykorzystanie w pracy wychowawczo - dydaktycznej osiągnięć nowoczesnej dydaktyki
w postaci koncepcji pracy i nowatorskich metod pracy,

2. Celem punktu przedszkolnego jest:
a) wspomaganie i ukierunkowanie indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społecznym, kulturowym i przyrodniczym,
b) kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka
wobec siebie, rówieśników innych ludzi
i otaczającego świata,
c) przygotowanie dzieci do podjęcia nauki
w szkole poprzez stwarzanie warunków
umożliwiających dziecku osiągnięcia „gotowości szkolnej"
d) zapewnienie dzieciom opieki, wychowania
i nauczania w atmosferze akceptacji, bezpieczeństwa, tolerancji i poczucia własnej wartości
e) zapewnienie optymalnych warunków rozwoju dziecka,
f)

pomoc i wspieranie rodziców w wychowaniu
i opiece nad dziećmi.

3. Do zadań punktu przedszkolnego należy:
1) w ramach wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka
a) kształtowanie i rozwijanie aktywności twórczej dziecka w zakresie twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej,
b) umożliwienie dziecku poznawanie i rozumienie siebie i otaczającego świata,
c) stworzenie dziecku warunków umożliwiających mu nabywanie umiejętności poznawczych poprzez odkrywanie i badanie,
d) wspomaganie w odnajdywaniu przez dziecko
swojego miejsca w grupie rówieśniczej,
wspólnocie,
e) budowanie systemu wartości,
f)

budzenie w dziecku wrażliwości emocjonalnej, kultury ogólnej i zasad dobrego wychowania,

k) organizowanie procesu wychowawczo - dydaktycznego i opiekuńczego z uwzględnieniem i przestrzeganiem praw dziecka.
2) w ramach wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka – współdziałanie z rodzicami
w sprawach wychowania i nauczania ich dzieci
z przestrzeganiem praw należnych rodzicom,
w szczególności:
a) przekazywanie rzetelnych informacji o postępach i trudnościach ich dzieci,
b) uzgadnianie kierunków oddziaływań stymulujących rozwój dziecka,
c) umożliwianie rodzicom zdobywania wiedzy
na temat rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym,
d) pomaganie w nawiązaniu współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną lub inną specjalistyczną poradnią w przypadku gdy
dziecko wymaga pomocy specjalistycznej.
3) w ramach przygotowania dziecka do podjęcia
nauki w szkole:
a) kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec
własnego zdrowia i bezpieczeństwa,
b) rozwijanie sprawności ruchowej dzieci,
c) nabywanie przez dzieci kompetencji językowej, umiejętności czytania i kreślenia symboli graficznych,
d) rozwijanie samodzielności dziecka;
§ 3. 1. Punkt Przedszkolny funkcjonuje przez cały
rok, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni
ustawowo wolnych od pracy oraz innych przerw
ustalonych przez organ prowadzący przed rozpoczęciem roku szkolnego.
2. Godziny otwarcia Punktu Przedszkolnego oraz
termin przerwy urlopowej są ustalane corocznie
przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubanicach,
w porozumieniu z organem prowadzącym.
3. Opiekę nad dziećmi sprawuje, co najmniej jeden nauczyciel. W swojej pracy nauczyciel może być
wspierany przez pomoc nauczyciela.
4. Organizację roku pracy Punktu Przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia, ustalony przez nauczyciela z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia
i higieny pracy i zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubanicach.
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5. Dzienny wymiar godzin zajęć w punkcie wynosi 5 godzin, w tym dzienny wymiar godzin zajęć
bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wynosi
5 godzin.
6. Na wniosek rodziców, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, dzienny wymiar godzin może
być wydłużony.
§ 4. 1. Punkt przedszkolny przyjmuje dzieci
w wieku od 3-4 lat z terenu Gminy Żary, z pierwszeństwem dla dzieci Lubanic, Łukaw, Surowej.
2. Punkt Przedszkolny prowadzi oddział złożony
z grupy dziecięcej mieszanej wiekowo.
3. Do punktu przedszkolnego przyjmowane są
w pierwszej kolejności:
a) dzieci samotnych matek (ojców),
b) dzieci rodziców pracujących zawodowo,

Poz. 2470
b) stosowania się do przyjętych umów obowiązujących całą grupę opracowanych przez nauczyciela wraz z dziećmi,
c) włączania się do prac porządkowych w sali
po zajęciach lub zabawie,
d) zgłaszania potrzeby opuszczania sali nauczycielowi sprawującemu nad nimi opiekę,
e) bawienia się tylko w miejscach i obszarach
wyznaczonych przez nauczyciela,
f)

g) przestrzegania zasad bezpiecznego pobytu
w punkcie przedszkolnym,
h) nie przeszkadzać w prowadzeniu zajęć,
i)

nie niszczyć zabawek, pomocy i mienia punktu przedszkolnego,

j)

zdyscyplinowane zgłaszanie się na zbiórki,
zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek.

c) dzieci z rodzin zastępczych,
d) dzieci 4 letnie
4. Wnioski o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego są wydawane i przyjmowane przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubanicach od 1 kwietnia do 30 kwietnia każdego roku.
5. W ciągu roku mogą być przyjęte dzieci, o ile
są wolne miejsca.
§ 5. 1. Dzieci uczęszczające do punktu przedszkolnego mają prawo do:
a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z ich rozwojem psychofizycznym,
b) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania
przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz
ochrony i poszanowania ich godności osobistej,
c) życzliwego i podmiotowego traktowania
w procesie wychowawczo-dydaktycznym,
d) rozwijania własnych zainteresowań i zdolności,
e) pomocy w wyrównywaniu różnego rodzaju
braków i defektów rozwojowych,
f)

spontanicznej i zorganizowanej aktywności
ruchowej,

g) wyrażania swoich spostrzeżeń, przeżyć,
uczuć w różnych formach działalności
h) korzystania z porady specjalistów z Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej za zgodą rodziców.
2. W punkcie przedszkolnym nie wolno stosować
wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez
zgody ich rodziców, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka.
§ 6. 1. Dzieci uczęszczające do punktu przedszkolnego mają obowiązek:
a) zgodnie współpracować z innymi dziećmi
i szanować odrębność każdego kolegi,

nie opuszczania budynku szkoły, boiska
i placu zabaw samowolnie bez opieki osoby
dorosłej,

§ 7. 1. Rodzice dzieci uczęszczających do punktu
przedszkolnego mają obowiązek:
a) punktualnie przyprowadzać i odbierać dziecko z punktu przedszkolnego,
b) w przypadku odbierania dziecka przez inną
osobę niż rodzic do wcześniejszego przedłożenia upoważnienia dla tej osoby,
c) informowania o przyczynach nieobecności
dziecka w punkcie przedszkolnym,
d) niezwłocznego zawiadamiania o zatruciach
pokarmowych i chorobach zakaźnych dziecka,
e) zaopatrzenia dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce dydaktyczne,
f)

współdziałać z nauczycielem w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na
dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju,

§ 8. 1. Dziecko może być skreślone z listy dzieci
przyjętych do punktu przedszkolnego w przypadku,
gdy:
a) dziecko nie uczęszcza do punktu przedszkolnego dłużej niż 1 miesiąc bez stosownego
usprawiedliwienia,
b) dziecko przyprowadzane jest nieregularnie
(1-2 razy w tygodniu lub rzadziej),
c) dziecko swoim zachowaniem powoduje zagrożenie zdrowia lub życia innych wychowanków punktu,
d) nastąpi brak współpracy pomiędzy personelem dydaktycznym a rodzicami w kwestii
rozwiązania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka,
e) zatajenia przez rodziców informacji o stanie
zdrowia dziecka uniemożliwiającego prawi-
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2. Decyzję o skreśleniu dziecka wydaje Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Lubanicach, po uzyskaniu
opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.
§ 9. 1. Zapewnia się dzieciom w czasie zajęć
w punkcie przedszkolnym oraz w czasie zajęć poza
punktem, bezpieczeństwo i opiekę poprzez:
a) powierzenie grupy opiece nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie wychowania
przedszkolnego,
b) dla poprawy bezpieczeństwa dzieci dopuszcza się zatrudnienie osób bez przygotowania
pedagogicznego,
c) organizowanie i prowadzenie zajęć i zabaw
na wyznaczonych terenach ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci,
d) zapewnienie
opieki
przez
nauczyciela
w trakcie zajęć poza terenem placówki (spacery, wycieczki),
e) udział rodziców w przypadku organizacji zajęć poza siedzibą punktu przedszkolnego
(wycieczki).
§ 10. 1. Szczegółowe zasady przyprowadzania
i odbierania dzieci z punktu przedszkolnego:
a) rodzice zobowiązani są do osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z punktu
przedszkolnego lub przez osoby przez nich
upoważnione na piśmie na początku każdego
roku szkolnego,
b) respektowanie przez nauczycieli pisemnych
oświadczeń złożonych przez rodziców odnośnie odbierania dzieci przez osoby upoważnione,
c) dziecko nie będzie wydawane osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków
odurzających.,
d) dzieci należy przyprowadzać nie wcześniej
niż 5 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia zajęć, a odbierać nie później niż
o godzinie zakończenia zajęć,
e) w drodze do punktu przedszkolnego i drodze
powrotnej do domu za bezpieczeństwo dzieci
odpowiadają rodzice.
§ 11. 1. W ramach dziennego czasu pracy punktu
przedszkola prowadzone jest, co najmniej nauczanie, wychowanie i opieka w zakresie podstawy programowej.
2. Na życzenie rodziców (opiekunów prawnych),
złożone w formie oświadczenia, w ramach planu
zajęć przedszkolnych dla dzieci, może być prowadzone nauczanie religii.

Poz. 2470

3. Na życzenie rodziców mogą być wprowadzone dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze
na zasadzie pełnej odpłatności rodziców
4. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo,
w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki
języka obcego jest dostosowany do możliwości
rozwojowych dzieci i wynosi około 15 minut dla
dzieci 3-4 letnich.
5. Za świadczenia wykraczające poza podstawę
programową wychowania przedszkolnego oraz wyżywienie dziecka rodzice ponoszą odpłatność
w wysokości określonej odrębną uchwałą Rady
Gminy Żary.
§ 12.
1) współpraca z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci
z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności
z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w oddziale i uzyskiwania informacji
dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, przez:
a) uzyskiwanie przez rodzica rzetelnej informacji od nauczyciela na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju podczas spotkań indywidualnych rodzica z nauczycielem,
b) organizowanie zajęć otwartych, wystaw prac
dziecięcych,
c) organizowanie uroczystości przedszkolnych
z udziałem rodziców,
d) organizowanie zebrań z rodzicami
e) prowadzenie konsultacji i udzielanie porad
rodzicom (prawnym opiekunom) w zakresie
pracy z dziećmi.
2) nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną oraz jest odpowiedzialny
za jej jakość:
a) realizuje przyjęty program wychowania
przedszkolnego , stanowiącego opis sposobu
realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
b) sporządza miesięczne plany pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej,
c) opracowuje dzienny rozkład zajęć i go przestrzega,
d) systematycznie diagnozuje zdobytą przez
dzieci wiedzę i umiejętności wykorzystując
własne narzędzia badawcze,
e) uwzględnia wnioski wynikające z przeprowadzonej diagnozy do dalszej pracy z dziećmi,
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prowadzi obserwacje pedagogiczne mające
na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb
rozwojowych dzieci oraz dokumentuje je
w kartach obserwacji dzieci dla poszczególnych grup wiekowych,

z ich rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu:
poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci, ustalenia form współpracy w działaniach
wychowawczych wobec dzieci, włączenia ich
w działalność punktu przedszkolnego,

3) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie
prowadzonych zajęć,

6) korzysta z pomocy rodziców/ opiekunów
w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie
prowadzenia zajęć,

4) współpracuje ze specjalistami świadczącymi
pomoc psychologiczno-pedagogiczną, logopedyczną i opiekę zdrowotną,
5) nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego
ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt

7) dokumentowanie przebiegu działalności wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi, w danym
roku szkolnym, w dzienniku zajęć punktu
przedszkolnego.

===================================================================================
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UCHWAŁA NR XII/103/11
RADY GMINY ŻARY
z dnia 27 października 2011r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i granic ich
obwodów, ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz ustalenia sieci innych
form wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych w Gminie Żary
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 14a ust. 1a
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(t. j. Dz. U. 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), uchwala
się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXVI/239/09 Rady Gminy Żary z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i granic
ich obwodów, ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz ustalenia sieci
innych form wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych w Gminie Żary (publ. Dz. Urz.
2471

Woj. Lubuskiego 2010.13.189), wprowadza się następującą zmianę: 1) Dodaje się w § 3 pkt 5 o następującej treści: „punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Lubanicach, obejmujący miejscowości:
Lubanice, Łukawy, Surowa”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Żary.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Kazimierz Ostrowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 131

– 11243 –

Poz. 2472

2472
2 4 72

UCHWAŁA NR XII/104/11
RADY GMINY ŻARY
z dnia 27 października 2011r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: za wysługę lat motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowy
sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe za godziny doraźnych zastępstw a także
wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i szczegółowe zasady jego przyznawania
i wypłacania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.)
oraz art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.
– Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2006 Nr 97,
poz. 674, ze zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXI/183/09 Rady Gminy Żary
z dnia 30 kwietnia 2009r.w sprawie regulaminu
określającego wysokość i szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę
lat motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy
oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe za godziny doraźnych
zastępstw a także wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i szczegółowe zasady jego
przyznawania i wypłacania (publ. Dz. Urz. Woj. Lubuskiego 2009.66.940), wprowadza się następujące
zmiany:

tek motywacyjny na warunkach ogólnych określonych w § 6 rozporządzenia oraz w wysokości, na
warunkach i zasadach określonych w regulaminie.”
2. Dodaje się w Rozdz. 3 § 1 ust. 6a o następującej treści: „Dyrektor szkoły może przyznać dodatek
motywacyjny nauczycielowi, który prawidłowo wykonuje obowiązki wynikające z realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz
spełnia warunki wymienione w ust. 7”
3. Zmienia się w Rozdz. 4 § 1 ust. 12, który
otrzymuje brzmienie: „Nauczycielowi, któremu powierzono:
1) stanowisko:
a) dyrektora lub wicedyrektora placówki,
b) kierownika filii, przysługuje miesięczny dodatek funkcyjny, w wysokości procentowej wynikającej z poniższej tabeli, pobieranego wynagrodzenia zasadniczego:

1. Zmienia się w Rozdz. 3 § 1 ust. 6, który otrzymuje brzmienie: „Nauczyciel może otrzymać doda-

Lp.

2.
3.

4.

Stanowisko kierownicze lub przydzielona funkcja
Dyrektor szkoły (zespołu ) każdego typu liczącego:
a)do 3 oddziałów
b) od 4 do 6 oddziałów
c) od 7 do 9 oddziałów
d) od 10 oddziałów i więcej
e) od 10 oddziałów i więcej i powyżej 200 uczniów
Wicedyrektor szkoły(zespołu)
Kierownik filii liczącej:
a) do 5 oddziałów
b) powyżej 5 oddziałów
Dyrektor przedszkola:
a) jednooddziałowego
b) od 2 do 4 oddziałów

4. Zmienia się w Rozdz. 4 § 1 ust. 14, który
otrzymuje brzmienie: „Wysokość dodatku, o którym
mowa w ust. 12 pkt 1 i 4 tabeli, oraz ust. 13 ustala
Wójt Gminy ”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Żary.
2 4 72

Wysokość dodatku funkcyjnego pobieranego wynagrodzenia zasadniczego
10%
20%
25%
30%
35%
15%
10%
15%
10%
15%

-

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Kazimierz Ostrowski
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UCHWAŁA NR XV/66/11
RADY GMINY BLEDZEW
z dnia 7 listopada 2011r.
w sprawie regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych Gminy Bledzew
Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1
pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r.
o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011r. Nr 45,
poz. 236 ze zm.) uchwala się, co następuje:
Regulamin korzystania z cmentarzy komunalnych
Gminy Bledzew

6) sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów;
7) prowadzenia działalności handlowej;
8) wykonywania prac ziemnych, kamieniarskich
i budowlanych.
2. Na terenie cmentarzy komunalnych zabrania
się także:
1) zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca;

§ 1. 1. Cmentarze komunalne na terenie Gminy
Bledzew są położone w miejscowościach Bledzew,
Osiecko, Templewo, Zemsko, Popowo i Stary Dworek.

2) niszczenia zieleni, urządzeń cmentarnych i nagrobków;

2. Cmentarze komunalne administrowane są
przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Bledzewie,
zwany dalej administratorem.

4) wprowadzania zwierząt;

3. Biuro zakładu obsługujące cmentarze komunalne znajduje się budynku Urzędu Gminy Bledzew
przy ul. Kościuszki 16 w Bledzewie i jest czynne
w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz od
wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

3) zaśmiecania terenu, w tym wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone;

5) zabudowy grobu wykraczającej
wierzchnię miejsca pod grób;

poza

po-

6) ustawienia ławek, płotów lub innych urządzeń
w sposób, który utrudniałby komunikację i ruch
pieszy.

4. Opłaty za usługi cmentarne wnoszone są na
rachunek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bledzewie.

§ 5. Obowiązek utrzymania czystości i porządku
na grobie i w jego otoczeniu spoczywa na założycielu grobu lub jego prawnym dysponencie.

§ 2. Gmina Bledzew i administrator nie odpowiadają za szkody na grobach powstałe na skutek
klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych,
kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru, a także za szkody nie wynikające z zaniedbania lub zaniechania administratora.

§ 6. 1. Wójt Gminy Bledzew określi, w drodze zarządzenia, wysokość opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych.

§ 3. 1. Na cmentarzach komunalnych urządza się
groby ziemne, groby murowane i groby rodzinne.
2. Urządzenie i usytuowanie grobu musi być
zgodne ze wskazaniami administratora.
§ 4. 1. Na terenie cmentarzy komunalnych zabrania się, bez uzyskania pisemnej zgody administratora:
1) dokonywania pochówków, ekshumacji i kopania grobów;
2) stawiania pomników, nagrobków, ławek lub
innych urządzeń;
3) wjazdu wszelkich pojazdów;
4) przenoszenia i wynoszenia z cmentarza nagrobków i ich części oraz innych elementów
cmentarza;
5) umieszczaniu tablic informacyjnych i reklamowych w obrębie cmentarza i na ogrodzeniu
cmentarza;

2. Opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych są wywieszane na tablicach ogłoszeń, znajdujących się przy wejściach głównych na cmentarze
i dostępne w Zakładzie Gospodarki Komunalnej
w Bledzewie.
3. Opłaty za udostępnienie miejsca do pochówku
pobierane są na okres 20 lat. Po upływie tego okresu należy, bez wezwania administratora, wnieść je
ponownie.
4. Użycie grobu do ponownego pochowania będzie poprzedzone pisemną informacją umieszczoną
na grobie i tablicy informacyjnej przez co najmniej
3 miesiące.
5. Do zwolnienia z opłat za odnowienie miejsca
w indywidualnych uzasadnionych przypadkach upoważniony jest Wójt Gminy Bledzew. Zwolnienie dokonywane jest w drodze zarządzenia.
6. Gdy przed upływem 20 lat od uiszczenia opłaty dokonana zostanie ekshumacja zwłok lub szczątków ludzkich, miejsce po zlikwidowanym grobie
pozostaje do dyspozycji administratora cmentarza
bez zwrotu poniesionych opłat.
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7. W przypadku nieprzedłużenia opłaty na następne 20 lat za miejsce na grób, miejsce to automatycznie w dniu upływu 20 lat od wniesienia opłaty
pozostaje do dyspozycji administratora.
8. Osobie, która mimo upływu terminu oznaczonego w ust. 3 nie dopełniła warunków w zakresie
przedłużenia opłaty na następne 20 lat za miejsce na
grób, nie przysługuje roszczenie o przywrócenie
posiadania miejsca oddanego przez administratora
z przeznaczeniem na grób, chociażby nadal odwiedzała grób i utrzymywała go w należytym stanie.
9. W przypadku nieprzedłużenia opłaty na następne 20 lat za miejsce na grób, dysponent miejsca
grzebalnego zobowiązany jest do usunięcia wszelkich elementów nagrobka. Jeżeli nie zostaną one
usunięte w terminie 6 miesięcy licząc od dnia wygaśnięcia umowy, przechodzą do dyspozycji administratora bez prawa ich zwrotu czy zwrotu nakładów
finansowych i kosztów materiału.
10. Opłata za korzystanie z wody, oczyszczanie
i wywóz nieczystości stałych pobierana jest z góry
na okres 20 lat, po raz pierwszy przy wniesieniu
opłaty za udostępnienie miejsca pod grób ziemny,
murowany i rodzinny, a kolejny raz po upływie tego
okresu.
11. W przypadku pochówku na miejscu udostępnionym pobiera się uzupełnioną opłatę za korzystanie z wody, oczyszczanie i wywóz nieczystości
stałych do pełnych 20 lat.
12. Opłacenie grobu przez osobę inną niż dysponent grobu nie powoduje nabycia przez tę osobę
uprawnień przysługujących dysponentowi grobu.
§ 7. 1. Prawo do pochówku w określonym miejscu danego cmentarza służy uprawionym członkom
rodziny w następującej kolejności:
1) małżonkowi,
2) krewnym zstępnym (dzieciom, wnukom lub
prawnukom),
3) krewny wstępnym (rodzicom, dziadkom lub
pradziadkom),
4) krewnym bocznym do czwartego stopnia pokrewieństwa,
5) powinowatym do pierwszego stopnia powinowactwa.
2. Prawo pochowania zwłok przysługuje również
osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.
3. Przyjęcie zwłok do pochowania na cmentarzu
następuje po przedstawieniu przez osobę zainteresowaną wymaganych przez przepisy prawa dokumentów.
4. Załatwienie spraw formalno-organizacyjnych
niezbędnych do przyjęcia zwłok do pochowania na
cmentarzu, jak też innych spraw związanych
z działalnością cmentarza, odbywa się w biurze administratora.

Poz. 2473

5. Pracownik administratora jest upoważniony
do żądania od osoby, która przychodzi załatwiać
pogrzeb, podpisania stosowanego oświadczenia, że
nikt nie wnosi zastrzeżeń co do miejsca i sposobu
pochowania. Administrator upoważniony jest również do odnotowania w stosownej księdze cmentarnej danych osoby zgłaszającej pogrzeb.
6. Udostępnione miejsca na grób ziemny, murowany i rodzinny nie mogą być przedmiotem obrotu prywatnego.
§ 8. 1. Dysponent grobu uprawiony jest do podejmowania wszelkich decyzji dotyczących grobu,
a w szczególności jego użycia do kolejnych pogrzebów, ekshumacji, utrzymania lub likwidacji w granicach określonych obowiązującymi przepisami prawa, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Prawo do dysponowania grobem przysługuje
osobom wymienionym w § 7 ust. 1, przy czym prawo osób uprawnionych w dalszej kolejności powstaje dopiero wówczas, gdy nie ma osób uprawnionych w bliższej kolejności lub gdy osoby te odmówiły skorzystania ze swojego prawa.
3. W przypadku, gdy dysponentami grobu są co
najmniej dwie osoby uprawnione w tej samej kolejności, wszelkie decyzje związane z dysponowaniem
grobem winny być podejmowane przez wszystkie te
osoby lub przez jedną z nich na podstawie stosownego oświadczenia, że nikt z osób uprawnionych nie
wnosi zastrzeżeń co do sposobu dysponowaniem
grobem. Administrator nie jest właściwy do rozstrzygania sporów w zakresie dysponowania grobem.
4. Dysponent grobu, zarówno pojedynczo jak
i wieloosobowo, może udostępnić go do pochowania innych osób pod warunkiem, że nie narusza przy
tym dóbr osobistych innych osób.
5. Wszelkie konsekwencje prawne związane ze
złożeniem przez dysponenta nieprawdziwych lub
niekompletnych dokumentów oraz decyzjami dysponenta naruszającymi dobra osobiste innych osób
ponosi dysponent.
§ 9. 1. Na grobach można budować i utrzymywać nagrobki o wymiarach nieprzekraczających
granic powierzchni grobu.
2. Za ustawienie nagrobka pobierana jest opłata
za czynności formalnoprawne i terenowe związane
z wytyczeniem miejsca na nagrobek oraz sprawdzenie prawidłowości wykonania robót.
§ 10. 1. Wszystkie groby muszą być oznaczone
tabliczką nekrologową z podaniem imienia, nazwiska i daty zgonu zmarłego.
2. Oznakowanie winno być wykonane w sposób
trwały, czytelny i w miejscu widocznym.
3. Groby samowolnie zarezerwowane lub przywłaszczone pozostają w dyspozycji administratora.
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§ 11. 1. Osoby wykonujące usługę pogrzebową
lub inne prace na cmentarzu zobowiązana są do
pozostawienia miejsca pochowku i jego okolicy
w należytym porządku.
2. Prace ziemne, kamieniarskie i budowlane mogą być wykonywane wyłącznie przez posiadacza lub
dysponenta grobu lub osoby przez nich upoważnione, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa lub
umowy. Do wykonania tych prac wymagane jest
pisemne zezwolenie administratora.
3. Zezwolenie na wykonanie prac ziemnych, kamieniarskich i budowlanych wydaje się na jeden
ściśle określony grób. W przypadku wykonania prac
jednocześnie przy kilku grobach, wymagane jest
uzyskanie odrębnego zezwolenia na każdy z nich.
4. Wydanie zezwolenia na wykonanie prac ziemnych, kamieniarskich i budowlanych należy poprzedzić wniesieniem stosownej opłaty.
5. Wykonawcom prac zabrania się zastawiania
dróg i przejść pojazdami, pojemnikami, materiałami
budowlanymi i sprzętem oraz pozostawiania nieuporządkowanego terenu.
6. Wykonawca prac zobowiązany jest do naprawiania wszelkich szkód powstałych w wyniku wykonywanych przez niego prac.

Poz. 2473, 2474

7. Wykonywanie prac nie może zakłócać spokoju
i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi.
§ 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym
regulaminem ma zastosowanie ustawa z dnia
31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011r. Nr 118, poz. 687) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008r.
w sprawie wymagań, jakie muszą spełnić cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. Nr 48, poz. 284).
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bledzew i Kierownikowi Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Bledzewie.
§ 14. Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc
uchwała nr LIII/395/10 Rady Gminy Bledzew z dnia
10 listopada 2010r. w sprawie regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych Gminy Bledzew
(Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2011r. Nr 1, poz. 41 ze
zm.).
§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Dawidowicz
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UCHWAŁA NR XV/80/11
RADY GMINY BLEDZEW
z dnia 7 listopada 2011r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania i transportu nieczystości ciekłych w 2012r.
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.) i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236,
poz. 2008 ze zm.) Rada Gminy Bledzew uchwala, co
następuje:
§ 1. Wprowadza się z dniem 1 stycznia 2012r.
górne stawki opłat:
1) za usługi związane z opróżnianiem zbiorników
bezodpływowych i transportem nieczystości
ciekłych – 10,65zł brutto za 1m3 nieczystości
ciekłych;

2) za odbieranie dwa razy w miesiącu odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości:
a) z pojemnika o pojemności 120
– 27,60zł brutto/pojemnik/miesiąc,

litrów

b) z pojemnika o pojemności 240
– 55,20zł brutto/pojemnik/miesiąc,

litrów

c) z pojemnika o pojemności 1100
– 252,70zł brutto/pojemnik/miesiąc.

litrów

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bledzew.
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§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIX/276/09 Rady
Gminy Bledzew z 30 października 2009r. w sprawie
określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania i transportu
nieczystości ciekłych w 2010r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 142, poz. 2072).

Poz. 2474, 2475

§ 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.
Przewodniczący Rady
Jerzy Dawidowicz
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UCHWAŁA NR XVI/122/2011
RADY GMINY DESZCZNO
z dnia 7 listopada 2011r.
w sprawie: określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego
oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9a
ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493
z późn. zm.) Rada Gminy w Deszcznie uchwala, co
następuje:
§ 1. Uchwala się tryb, sposób powoływania
i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Deszczno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tadeusz Koper
Załącznik
do uchwały Nr XVI/122/2011
Rady Gminy Deszczno
z dnia 7 listopada 2011r.
Tryb, sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności
w ramach pracy w Zespole Interdyscyplinarnym.

2. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:
1) Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie,
2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Deszcznie,
3) Komisariatu Policji w Gorzowie Wlkp.,
4) Szkół z terenu Gminy Deszczno,
5) Ośrodka Zdrowia w Deszcznie,
6) Powiatowego Centrum
w Gorzowie Wlkp.

Pomocy

Rodzinie

3. W skład Zespołu wchodzą także kuratorzy sądowi, działający w Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp.,
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Gorzowie Wlkp.
4. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego
jest wybierany na pierwszym posiedzeniu Zespołu
spośród jego członków.
§ 3. Odwoływanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego
1. Członków Zespołu Interdyscyplinarnego odwołuje w drodze zarządzenia Wójt Gminy Deszczno.
2. Odwołanie członka Zespołu Interdyscyplinarnego następuje na wniosek przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w wymienionych niżej
sytuacjach:
1) zmiany miejsca zatrudnienia członka Zespołu,

2. Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu
zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie.

2) naruszenia przez członka Zespołu zasady
zachowania poufności danych, uzyskanych przy
realizacji zadań,

§ 2. Powoływanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego

3) nierealizowania przez członka Zespołu zadań,

1. Zespół Interdyscyplinarny powołuje Wójt
Gminy Deszczno w drodze zarządzenia.

4) złożenia przez członka Zespołu pisemnego
oświadczenia o rezygnacji z pełnionej funkcji,
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5) utraty przez członka Zespołu zdolności do
wykonywania zadań w Zespole.
§ 4. Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego
1. Pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego zwołuje i prowadzi Wójt Gminy Deszczno.
2. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego
i jego zastępca są wybierani na pierwszym posiedzeniu Zespołu spośród jego członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
3. Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego
zwołuje przewodniczący Zespołu, a gdy nie jest to
możliwe, zastępca przewodniczącego w zależności
od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
4. Przewodniczący Zespołu kontaktuje się
z członkami Zespołu telefonicznie, korespondencyjnie lub w inny skuteczny sposób.
5. Miejscem posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego może być Urząd Gminy w Deszcznie, siedziba OPS w Deszcznie lub inna siedziba wskazana
przez przewodniczącego Zespołu.
6. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do
udziału w pracy Zespołu osoby spoza jego składu,
bez prawa do głosowania.
7. Decyzje podejmowane są zwykłą większością
w głosowaniu jawnym, a w przypadku równej ilości
głosów decydujący jest głos przewodniczącego Zespołu.
8. Z posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego
sporządza się protokół, który podpisują wszyscy
obecni członkowie Zespołu. Do protokołu dołącza
się listę obecności.
9. Zespół realizuje działania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata
2011 – 2020.
10. Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć
grupy robocze w celu rozwiązania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.
11. Za termin zakończenia pracy Zespołu Interdyscyplinarnego w indywidualnym przypadku uważa się moment usamodzielnienia się ofiary przemocy domowej.
12. Zespół Interdyscyplinarny uprawniony jest
do opracowania dokumentacji niezbędnej w pracach
Zespołu oraz grup roboczych.
13. Przewodniczący Zespołu gromadzi w celach
statystycznych i ewaluacyjnych dane dotyczące
prowadzonych spraw.

2 4 75

Poz. 2475

14. Przewodniczący Zespołu składa Wójtowi
Gminy Deszczno coroczne sprawozdanie z pracy
Zespołu Interdyscyplinarnego w terminie do
31 stycznia każdego roku.
§ 5. Szczegółowe warunki funkcjonowania grup
roboczych
1. Grupy robocze mogą być powoływane przez
Zespół Interdyscyplinarny w zależności od zgłaszanych potrzeb lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.
2. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele podmiotów działających w Zespole Interdyscyplinarnym, mogą wchodzić kuratorzy sądowi, a także przedstawiciele innych podmiotów – specjaliści
w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
którzy wypełniają na rzecz zgłoszonej rodziny /osoby
czynności służbowe, zawodowe lub statutowe.
3. Pierwsze posiedzenie grupy roboczej zwołuje
przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego, kolejne spotkania grupy roboczej w danej sprawie
odbywają się w terminach ustalonych przez członków grupy i odpowiednio do potrzeb danego przypadku.
4. Do zadań grup roboczych należy w szczególności:
opracowanie i realizacja planu pomocy
w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
monitorowanie sytuacji rodzin, w których
dochodzi do przemocy oraz rodzin
zagrożonych wystąpieniem przemocy,
dokumentowanie działań podejmowanych
wobec rodzin, w których dochodzi do
przemocy oraz efektów tych działań.
5. Za termin zakończenia pracy grupy roboczej
w indywidualnym przypadku uważa się określony
przez członków grupy roboczej moment usamodzielnienia ofiary przemocy domowej.
6. Przepisy § 4 ust. 3, 4, 7 stosuje się odpowiednio do grup roboczych.
§ 6. Postanowienia końcowe
1. Osoby zaproszone przez przewodniczącego
Zespołu do udziału w pracy Zespołu obowiązuje
zasada poufności uzyskanych danych i informacji
oraz obowiązek złożenia oświadczenia na zasadach
określonych w ust. 4.
2. Członek Zespołu Interdyscyplinarnego lub
grupy roboczej może zostać odwołany w trybie natychmiastowym zarządzeniem Wójta Gminy Deszczno, w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad poufności danych i informacji uzyskanych w ramach działania w Zespole Interdyscyplinarnym lub grupie roboczej.
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UCHWAŁA NR XII/73/2011
RADY GMINY LUBISZYN
z dnia 9 listopada 2011r.
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Lubiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”
Na podstawie art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234,
poz. 1536) w związku z 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. 5
ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 17 poz. 95 ze zm.), uchwala
się:
Tytuł I
Program współpracy Gminy Lubiszyn
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
rok 2012
§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.
z 2010r. Nr 234, poz. 1536)
2) organizacjach pozarządowych – rozumie się
przez to podmioty wymienione w art. 3 ust 2
i 3 ustawy

4) tworzenie warunków do zwiększania aktywności społecznej,
5) podejmowanie wspólnych działań mających na
celu podniesienie sprawności funkcjonowania
organizacji pozarządowych.
§ 4. Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego odbywa się na zasadach:
1) pomocniczości - polegającej na wspieraniu
działalności organizacji pozarządowych oraz
umożliwianiu im realizacji zadań publicznych,
2) suwerenności stron - oznaczającej, że gmina
i organizacje pozarządowe podejmujące współpracę zachowują wzajemną autonomię i - niezależność względem siebie,
3) partnerstwa - oznaczającej, że strony ustalają
zakres współpracy, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych
i zadań, wypracowywaniu najlepszych sposobów ich realizacji, traktując się wzajemnie jako
podmioty równoprawne w tych procesach,

3) gminie – rozumie się przez to Gminę Lubiszyn

4) efektywności - polegającej na wspólnym dążeniu do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych,

4) działalności pożytku publicznego – rozumie się
przez to działalność społecznie użyteczną prowadzoną przez organizacje pozarządowe
w sferze
zadań
publicznych
określonych
w art. 4 ustawy

5) uczciwej konkurencji i jawności - zakładającej
kształtowanie przejrzystych zasad współpracy,
opartych na równych i jawnych kryteriach wyboru realizatora zadania publicznego oraz na
zapewnieniu równego dostępu do informacji.

5) zadaniu publicznym – rozumie się przez to zadanie, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.

§ 5. 1. Przedmiotem współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest:

§ 2. Głównym celem, któremu służyć ma wprowadzenie programu, jest efektywne wykorzystanie
społecznej aktywności w zaspokajaniu zbiorowych
potrzeb i podnoszeniu poziomu życia mieszkańców
gminy.
§ 3. Cel główny programu, o którym mowa w § 2
realizowany jest poprzez cele szczegółowe, w szczególności przez:
1) udział organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w tworzeniu programu współpracy,
2) określenie priorytetowych zadań publicznych,
3) udział organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji tych zadań,

1) realizacja zadań gminy określonych w ustawach,
2) określenie potrzeb społecznych i sposobów ich
zaspokajania,
3) podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców gminy,
4) tworzenie systemowych rozwiązań ważnych
problemów społecznych,
5) konsultowanie aktów prawa miejscowego.
2. Podstawowym kryterium decydującym
o podjęciu współpracy z organizacjami pozarządowymi jest prowadzenie przez nie działalności pożytku publicznego na terenie Gminy Lubiszyn lub na
rzecz jej mieszkańców.
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§ 6. Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego odbywa się w szczególności w formach:
1) zlecania organizacjom pozarządowym oraz
podmiotom prowadzącym działalność pożytku
publicznego realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, które może
mieć formy:
a) powierzenia wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, lub
b) wspierania wykonywania zadań publicznych,
wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,
2) wzajemnego informowania się o planowanych
kierunkach działalności.
3) konsultowania z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego, odpowiednio do zakresu
ich działania, projektów aktów normatywnych
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
4) konsultowania projektów aktów normatywnych
dotyczących sfery zadań publicznych, o której
mowa w art. 4 ustawy, z radą działalności pożytku publicznego, w przypadku jej utworzenia,
5) tworzenia w miarę potrzeb wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,
złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących
działalność pożytku publicznego a także przedstawicieli właściwych organów gminy wraz
z określeniem przedmiotu ich działania,
6) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie,
7) umów partnerstwa określonych w ustawie
z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009r. Nr 84,
poz. 712 ze zm.),
8) obejmowania patronatem przez Wójta Gminy
Lubiszyn przedsięwzięć realizowanych przez
organizacje pozarządowe,
9) promocji działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego poprzez zamieszczanie lub przekazywanie na wniosek zainteresowanych informacji dotyczących nowych inicjatyw na stronach internetowych Urzędu Gminy
w Lubiszynie oraz tablicy ogłoszeń urzędu,
10) pomocy w nawiązaniu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego kontaktów o zasięgu
regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym poprzez udzielanie rekomendacji organizacjom i podmiotom.
§ 7. Na rok 2012 ustala się zadania priorytetowe
dotyczące:
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1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
2) ochrony i promocji zdrowia,
3) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
4) kultury,
sztuki,
ochrony
i dziedzictwa narodowego,

dóbr

kultury

5) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
i sportu,
6) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym.
§ 8. 1. Zlecanie realizacji zadań publicznych gminy organizacjom pozarządowym oraz podmiotom
prowadzącym działalność pożytku publicznego
obejmuje w pierwszej kolejności te zadania, które
program określa jako zadania priorytetowe
i odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują
inny tryb zlecania.
2. Otwarte konkursy ofert są ogłaszane przez
Wójta Gminy Lubiszyn i przeprowadzane w oparciu
o przepisy ustawy oraz wydane na jej podstawie
przepisy wykonawcze.
3. Ogłoszenie konkursu może nastąpić jedynie
na zadania przewidziane w budżecie gminy.
§ 9. 1. Ogłaszając otwarty konkurs ofert w celu
zlecenia realizacji zadań publicznych organizacjom
pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, Wójt Gminy Lubiszyn
opublikuje informacje o nim na stronie internetowej
Urzędu Gminy Lubiszyn, w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.
2. Oceny ofert, przygotowanych zgodnie ze wzorem określonym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w Rozporządzeniu z dnia 15 grudnia 2010r.
w sprawie wzoru oferty, ramowego wzoru umowy
dotyczących realizacji zadania publicznego oraz
wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25) dokonuje komisja, powołana zarządzeniem przez Wójta Gminy Lubiszyn.
3. Informacja o podmiotach ubiegających się
o dotacje, rodzaj zadań, wielkość wnioskowanej
dotacji oraz lista podmiotów, które otrzymały dotacje zostanie podana do publicznej wiadomości.
4. Udzielenie dotacji z budżetu gminy następuje
na podstawie umowy, sporządzonej według wzoru
określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r.
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy
dotyczących realizacji zadania publicznego oraz
wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25)
5. Termin realizacji zadania obejmuje okres od
daty podpisania umowy do 31 grudnia 2012 roku.
6. Podmioty otrzymujące dotacje zobowiązane
są do jej wykorzystania zgodnie z celem, na który
została przyznana i na warunkach określonych
umową oraz harmonogramem realizacji zadania.
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7. Kontrolę merytoryczną i finansową nad realizacją zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego sprawuje w imieniu Wójta Gminy
Lubiszyn referent ds. gospodarki komunalnej poprzez:
a) ocenę sposobu realizacji zleconych zadań,
b) egzekwowanie przestrzegania postanowień
zawartych w ustawie, umowach i Programie
współpracy Gminy Lubiszyn z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku
2012,
c) analizę i ocenę przedkładanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego rozliczeń
i sprawozdań,
d) egzekwowanie od organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego wyjaśnień,
zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z umową.
§ 10. 1. Powołanie komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach następuje
w trybie Zarządzenia Wójta Gminy Lubiszyn .
2. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Wójta, osoby reprezentujące organizacje
pozarządowe oraz podmioty uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego (z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje, w tym
podmioty biorące udział w konkursie).
3. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej
zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
§ 11. Głównymi podmiotami realizującymi program są:
1) Rada Gminy Lubiszyn w zakresie kreowania polityki społecznej gminy oraz określenia wysokości środków finansowych na jej realizację,
2) Wójt Gminy Lubiszyn w zakresie realizacji polityki wytyczonej przez Radę Gminy w Lubiszynie,
3) Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, realizujące zadania publiczne w oparciu o podpisane umowy
z gminą.
§ 12. 1. Program ma charakter otwarty i zakłada
możliwość uwzględnienia nowych form współpracy
i doskonalenia tych, które już zostały uchwalone.
2. Wnioski, uwagi i propozycje dotyczące realizacji programu mogą być zgłaszane przez organiza2 4 76
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cje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Wójtowi Gminy Lubiszyn
i wykorzystywane do usprawnienia współpracy.
§ 13. 1. W 2012 roku na realizację zadań publicznych objętych niniejszym programem przeznacza
się kwotę w wysokości 130.000zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych).
2. Udzielenie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań prowadzonych przez organizacje
pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego przyznawane jest po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok.
3. Przekazywanie środków nastąpi po zawarciu
umowy na realizację zadania publicznego.
4. Organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego otrzymujące środki finansowe zobowiązane są do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu
o finansowaniu bądź dofinansowaniu z budżetu
gminy.
§ 14. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2012 został
opracowany po konsultacjach przeprowadzonych
w sposób określony w Uchwale Rady Gminy Lubiszyn Nr IX/49/2011 z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie
określenia sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinie dotyczących działalności
statutowych tych organizacji oraz w Zarządzeniu
Wójta Gminy Lubiszyn Nr 39/2011 z dnia 2 września
2011r. w sprawie konsultacji projektu Programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
z innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Projekt Programu Współpracy, celem uzyskania ewentualnych
uwag i propozycji został zamieszczony w Biuletynie
Informacji Publicznej, tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy oraz na stronie internetowej gminy
www.lubiszyn.pl. Termin zgłaszania propozycji bądź
zmian do Programu Współpracy upłynął dnia
20.09.2011r.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lubiszyn.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Artur Terlecki
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UCHWAŁA NR XIV.69.2011
RADY GMINY PSZCZEW
z dnia 10 listopada 2011r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Pszczew, oraz zapewnienia im dalszej
opieki
Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 106,
poz. 1002, Dz. U. z 2005r. Nr 33 poz. 289, Dz. U.
z 2005r. Nr 175 poz. 1462, Dz. U. z 2006r. Nr 249
poz. 1830, Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227, Dz. U.
z 2009r. Nr 18 poz. 97, Dz. U. z 2009r. Nr 79 poz. 668,
Dz. U. z 2009r. Nr 92 poz. 753, Dz. U. z 2009r. Nr 79
poz. 668, Dz. U. z 2010r. Nr 47 poz. 278), po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Międzyrzeczu oraz po zasięgnięciu opinii przedstawiciela „Zarządu Głównego Towarzystwa Opieki nad
Zwierzętami w Polsce” Rada Gminy Pszczew uchwala, co następuje
§ 1. Wprowadza się obowiązek wyłapywania
bezdomnych zwierząt domowych, które uciekły,
zabłąkały się lub zostały porzucone, a nie istnieje
możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby,
pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało.
§ 2. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Pszczew będzie prowadzone w sposób
stały w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń: Podstawa prawna o błąkających się bez opieki zwierzętach w szczególności chorych lub powodujących
zagrożenie bezpieczeństwa.
2. Wyłapywanie, transport i bezpośrednie
umieszczanie zwierząt w miejscu wskazanym przez
gminę do ich zabezpieczenia, będzie zlecane podmiotowi posiadającemu wymagane warunki i środki
techniczne oraz zezwolenia w zakresie prowadzenia
tej działalności.
3. Wyłapane zwierzęta zostaną przewiezione do
schroniska. Wójt Gminy Pszczew zawrze stosowne
porozumienie z podmiotem prowadzącym schronisko dla zwierząt.
4. Przed przewiezieniem do schroniska wyłapane
zwierzęta mogą być przetrzymywane w Przytułku
dla psów, w miejscowości Pszczew.
§ 3. 1. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych może
odbywać się jedynie przy użyciu specjalistycznego
sprzętu, bez zadawania zwierzętom cierpień.
2. Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkami przystosowanymi do transportu
zwierząt w zależności od gatunku wyłapanych zwierząt.
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3. W razie potrzeby wyłapanym zwierzętom bezdomnym gmina zapewnia opiekę lekarsko – weterynaryjną.
§ 4. 1. Koszty wyłapywania i utrzymania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pszczew pokrywane będą z budżetu gminy.
2. W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia,
które zostało schwytane, właściciel poniesie koszty
związane z jego wyłapaniem i utrzymaniem (w tym
koszty opieki weterynaryjnej) w wysokości wynikającej z obowiązującej umowy z podmiotem wyłapującym bezdomne zwierzęta, cennika w schronisku,
oraz kosztów wykonanych zabiegów lekarsko – weterynaryjnych.
3. Koszty określone w ust. 2 właściciel zwierzęcia
poniesie niezależnie od konsekwencji przewidzianych prawem z tytułu pozostawienia zwierzęcia bez
właściwego dozoru i ewentualnej odpowiedzialności
za szkody spowodowane przez zwierzę.
§ 5. 1. Rejestr wyłapanych zwierząt bezdomnych
z uwzględnieniem zwierząt wydanych ich właścicielom (opiekunom) a także zwierząt wydanych do adopcji, czyli nowym opiekunom prowadzony będzie
przez pracownika urzędu gminy.
2. Rejestr prowadzony będzie również dla zwłok
zwierząt bezdomnych z terenu gminy.
§ 6. W przypadku wyłapania zwierząt podejrzanych o chorobę zakaźną zwalczaną z urzędu, w tym
wyłapania zwierząt, które pokąsały człowieka, zwierzęta te będą przewiezione do miejsca wskazanego
przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Międzyrzeczu i udostępnione Inspekcji Weterynaryjnej do
dalszego z nimi postępowania.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Pszczew.
§ 8. Traci moc uchwała Nr XXIV/198/00 Rady
Gminy Pszczew z dnia 14 grudnia 2000r. w sprawie
organizacji ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Konrad Kiona
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UCHWAŁA NR XIV/85/11
RADY POWIATU W SULĘCINIE
z dnia 29 listopada 2011r.
w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/03 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 19 lutego 2003r. w sprawie
określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Sulęcińskiego,
zmienionej uchwałą Nr XXXI/194/09 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany
uchwały Nr V/25/03 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 19 lutego 2003r. w sprawie określenia zasad
wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Sulęcińskiego
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142 poz. 1592 ze zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2
w związku z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca
2001r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j.
Dz. U. z 2005r. Nr 31 poz. 266 ze zm.) uchwala się, co
następuje:
§ 1. W Uchwale Nr V/25/03 Rady Powiatu
w Sulęcinie z dnia 19 lutego 2003r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych
stanowiących własność Powiatu Sulęcińskiego,
zmienionej uchwałą nr XXXI/194/09 Rady Powiatu
w Sulęcinie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie
zmiany uchwały nr V/25/03 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 19 lutego 2003r. w sprawie określenia
zasad wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Sulęcińskiego, wprowadza
się następujące zmiany:

3. Przepisów ust. 1 i ust. 2 nie stosuje się do lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Sulęcińskiego, przekazanych w użytkowanie jednostkom organizacyjnym."
2) Uchyla się dotychczasowe brzmienie § 3
Uchwały, który otrzymuje brzmienie:
1. "Wnioski w sprawie wynajęcia mieszkań,
o których mowa w § 1, z zastrzeżeniem ust. 2,
rozpatruje każdorazowo Zarząd Powiatu, przy
uwzględnieniu zapisów § 2.
2. Wnioski w sprawie wynajęcia lokali lub ich
części stanowiących własność Powiatu Sulęcińskiego, przekazanych w użytkowanie jednostkom
organizacyjnym, rozpatrują kierownicy tych jednostek właściwi do zawarcia umowy najmu."

1) Uchyla się dotychczasowe brzmienie § 2
Uchwały, który otrzymuje brzmienie:

3) Uchyla się dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 2
Uchwały, który otrzymuje brzmienie:

1. "Lokale mieszkalne stanowiące własność powiatu służą, z zastrzeżeniem ust. 3, zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych pracowników bądź
osób wykonujących czynności na rzecz Starostwa Powiatowego w Sulęcinie oraz jednostek
organizacyjnych powiatu sulęcińskiego, których
obecność jest niezbędna dla wykonania zadań
powiatu.

"Umowy najmu, z wyjątkiem umów najmu lokali, o których mowa w § 2 ust. 3, ulegają rozwiązaniu w przypadku nabycia prawa do lokalu lub
budynku mieszkalnego na terenie Powiatu Sulęcińskiego".

2. Umowy najmu zawierane są, z zastrzeżeniem
ust. 3, z osobami niezbędnymi dla realizacji zadań powiatu, świadczącymi pracę dla Starostwa
Powiatowego w Sulęcinie bądź jednostek organizacyjnych powiatu, na podstawie umowy
o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub
świadczących usługi w ramach umów cywilnoprawnych, które nie posiadają tytułu prawnego
2 4 78

do lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego na terenie Powiatu Sulęcińskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu w Sulęcinie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Bogdan Kuzyk
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INFORMACJA NR NU/0310-0076/11
DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ
W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 28 października 2011r.
w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne
w kwocie przewyższającej 5.000zł w okresie od 1 stycznia 2011r. do 30 września 2011r.
Zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów
z dnia 2 lutego 2010r. w sprawie wykazu osób
prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym
umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę
lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej
5.000zł (Dz. U. Nr 22, poz. 112), Dyrektor Izby Skar2 4 79

bowej w Zielonej Górze przedstawia wykaz umorzeń
dokonanych przez naczelników urzędów skarbowych woj. lubuskiego oraz Dyrektora Izby Celnej
w Rzepinie w okresie od 01.01.2011r. do 30.09.2011r.
wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot
i przyczyn umorzenia.
Dyrektor Izby Skarbowej
Piotr Dopierała
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Poz. 2479

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za
zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000zł w okresie od 1 stycznia 2011r. do 30 września 2011r.
Nazwisko i imię lub nazwa
Lp.
(firma)
1

2
Nocoń Wanda

1
2
3
4
5

Miejsce zamieszkania
lub siedziby
(miejscowość)

Wysokość
umorzonych
kwot

3

4

w tym:
zaległości
podatkowe

odsetki za
zwłokę

opłaty
prolongacyjne

5

6

7

Karpiński Radosław
Król Agnieszka
Szema Justyna

Zielona Góra
Zielona Góra
Zielona Góra
Zielona Góra

1)
2)

3
3

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy
Ordynacja podatkowa

3

285,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy
0,00 Ordynacja podatkowa

1
3

2 131,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy
0,00 Ordynacja podatkowa
art. 67d § 1 pkt 3 ustawy
Ordynacja podatkowa

3

1 957,00

6 948,00

6 511,00

437,00

0,00

23 724,00

19 548,00

4 176,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy
0,00 Ordynacja podatkowa

16 897,00

15 835,00

1 062,00

0,00

11 657,00

11 372,00

Żary
11 400,00

Pszczew

Merytoryczna podstawa wydania decyzji o umorzeniu.
Powód umorzenia:
1. uzasadniony ważny interes podatnika;
2. uzasadniony ważny interes publiczny;
3. ważny interes podatnika i interes publiczny.

9

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy
Ordynacja podatkowa

9 446,00

13 531,00
WERTH-HOLZ-POLSKA
7 Sp. z o.o. w upadłości
likwidacyjnej

8

3

11 403,00

Dondziło Teresa
6

Powód
umorzenia 2)

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy
0,00 Ordynacja podatkowa

Zielona Góra
Król Piotr

Przyczyny
umorzenia 1)

716 247,59

480 955,59

235 292,00

0,00
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2480
2 480

LISTA BIEGŁYCH W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
POWOŁANYCH PRZY SĄDZIE OKRĘGOWYM
W ZIELONEJ GÓRZE DECYZJĄ PREZESA SĄDU
z dnia 3 listopada 2011r.

I.

L.p.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

LISTA BIEGŁYCH
W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
POWOŁANYCH PRZY SĄDZIE OKRĘGOWYM W ZIELONEJ GÓRZE
DECYZJĄ PREZESA SĄDU
zgłoszonych przez Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia
w Zielonej Górze
zakres specjalizacji - LEKARZ PSYCHOLOG
termin powołania - do dnia 31 grudnia 2012 roku
Adres
Nazwisko i imię
Telefon
miejsce zatrudnienia
do korespondencji
Górniak
NZOZ Ośrodek Terapii
ul. Stanisława Kirkora 3
95-732-34-47
Apolonia
Uzależnień ul. Drzymały 11
66-400 Gorzów Wlkp.
603-046-563
66-400 Gorzów Wielkopolski
Jastrzębska
SP ZOZ Wojewódzki Szpital
ul. Wiejska 4/5
608-577-162
Anna
Specjalistyczny dla Nerwowo
66-200 Świebodzin
i Psychicznie Chorych,
66-212 Cibórz
Jędrzejak
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Orkana 8
68-453-95-40
Krystyna
MSWiA ul. Wazów 42
65-831 Zielona Góra
604-316-225
65-044 Zielona Góra
Klimczuk
SP ZOZ Szpital dla Nerwowo
ul. Poznańska 109/38B/1
95-742-88-04
Ryszard
i Psychicznie Chorych
66-300 Międzyrzecz
ul. Poznańska 109
66-300 Międzyrzecz
Klimczuk
SP ZOZ Szpital dla Nerwowo
ul. Poznańska 109/38B/1
95-742-88-05
Zofia
i Psychicznie Chorych
66-300 Międzyrzecz
ul. Poznańska 109
66-300 Międzyrzecz
Leszczyńska
Miejski Ośrodek Pomocy
ul. Wojska Polskiego 47 C/5 68-326-56-89
Ewa
Społecznej ul. Anieli Krzywoń 2
65-764 Zielona Góra
609-589-539
65-534 Zielona Góra
Maciejewska
Wojewódzki Ośrodek Terapii
ul. Wyszyńskiego 79/7
691-506-202
Wioletta
Uzależnień i Współuzależnienia
65-536 Zielona Góra
ul. Wazów 36
65-044 Zielona Góra
Musiał
ul. Poznańska 109/36/4
95-741-54-10
Elżbieta
66-300 Międzyrzecz
Mutwil
NZOZ Ośrodek Terapeutyczny NZOZ Ośrodek Terapeutyczny 608-506-363
Grzegorz
PROFIL
PROFIL
ul. Jagiellońska 13 A
ul. Jagiellońska 13 A
68-200 Żary
68-200 Żary
Orywał
NZOZ Poradnia Zdrowia
NZOZ Poradnia Zdrowia
605-369-356
Kamilla
Psychicznego i Terapii
Psychicznego i Terapii
Uzależnień, ul. Poznańska 32
Uzależnień, ul. Poznańska 32
64-200 Wolsztyn
64-200 Wolsztyn
Palcat
Specjalistyczny Ośrodek
ul. Paderewskiego 3
601-247-373
January
Szkolno-Wychowawczy
68-308 Lubsko
ul. Szkolna 4, 68-300 Lubsko
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12. Raciborska
Ewa

13. Radecka
Małgorzata
14. Sumińska
Izabela
15. Pojęcka
Joanna

16. Szołoch-Lipka
Teresa

17. Szklennik
Anna

18. Urbaniak
Justyna

19. Wietrzyński
Janusz
20. Ziółkowska-Młyńczak
Monika

1. Dziadkiewicz
Krzysztof

2. Januszkiewicz
Marta

3. Krzyżanowska
Ewa

4. Skrzypacz
Beata
5. Skrzypacz
Joanna
6. Szczap
Edyta
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Poradnia Psychologiczno
-Pedagogiczna
ul. Mickiewicza 1
66-440 Skwierzyna

Poz. 2480
ul. Czerwonego Krzyża 7/3
66-440 Skwierzyna

95-717-06-03
95-717-03-85

Cibórz 28 C/1
68-341-94-92
66-213 Skąpe
608-607-127
NZOZ Horyzont Bis
693 884 370
ul. Wojska Polskiego 24
66-600 Krosno Odrzańskie
SP ZOZ Wojewódzki Szpital 602-535-418
Specjalistyczny dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych,
66-212 Cibórz
ul. Stroma 14/2
606-407-658
66-620 Gubin

NZOZ Horyzont Bis
ul. Wojska Polskiego 24
66-600 Krosno Odrzańskie
SP ZOZ Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych,
66-212 Cibórz
Poradnia Psychologiczno
-Pedagogiczna
ul. Racławicka 1
66-620 Gubin
SP ZOZ Szpital dla Nerwowo
ul. Wybudowanie 33
i Psychicznie Chorych,
66-330 Pszczew
ul. Poznańska 109
66-300 Międzyrzecz
SP Szpital Wojewódzki Oddział
ul. Jana Pawła II 74/5
Psychiatrii Sądowej
66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Walczaka 42
66-400 Gorzów Wielkopolski
Zespól Szkól nr 1
ul. 1 Maja 5 E /60
ul. Marcinkowskiego 1
67-100 Nowa Sól
67-124 Nowe Miasteczko
Poradnia Psychologiczno
ul. Słowiańska 22 A/11
-Pedagogiczna
67-200 Głogów
ul. C.K. Norwida 3
67-200 Głogów
termin powołania - do dnia 31 grudnia 2015 roku
NZOZ "SPEC-MED."
ul. Broni Pancernej 2/1
Specjalistyczny Ośrodek
68-200 Żary
Higieny i Terapii Psychicznej
ul. Witosa 18
67-100 Nowa Sól
NZOZ Ośrodek Terapeutyczny
ul. Poznańska 109/31/9
SZANSZA
66-300 Międzyrzecz
ul. Mieszka I 57/3
66-400 Gorzów Wielkopolski
SP ZOZ Wojewódzki Szpital
ul. Akacjowa 4
Specjalistyczny dla Nerwowo
66-003 Droszków
i Psychicznie Chorych
66-212 Cibórz
Poradnia Zdrowia Psychicznego
ul. Zamenhoffa 27
65-186 Zielona Góra
SP ZOZ ul. Witosa 7
os. Kopernika 3 A/10
69-200 Sulęcin
69-200 Sulęcin
SP ZOZ ul. Witosa 7
os. Kopernika 3 A/10
69-200 Sulęcin
69-200 Sulęcin
SP ZOZ Wojewódzki Szpital
SP ZOZ Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny dla Nerwowow Specjalistyczny dla Nerwowow
i Psychicznie Chorych,
i Psychicznie Chorych,
66-212 Cibórz
66-212 Cibórz

889-151-320

95-737-78-71
691-455-774

601-053-954

667-908-000

603-957-414

601-180-188
609-256-657
601-053-462
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7. Wieloch
Joanna

L.p.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

2.

3.
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NZOZ Ośrodek Terapeutyczny ul. Batalionów Chłopskich 9/8
SZANSA,
66-400 Gorzów Wielkopolski
ul. Mieszka I 57/3
66-400 Gorzów Wielkopolski
zakres specjalizacji - SPECJALISTA PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ
termin powołania - do dnia 31 grudnia 2012 roku
Adres
Nazwisko i imię
ulica
miejscowość
Antkowiak
Wojewódzki Ośrodek Terapii
ul. Widok 1/6
Mirosław
Uzależnień
66-600 Krosno Odrzańskie
i Współuzależnienia
ul. Wazów 36
65-044 Zielona Góra
Bombik
Wojewódzki Ośrodek Terapii
ul. Jagodowa 31
Mirosława
Uzależnień
65-371 Zielona Góra
i Współuzależnienia
ul. Wazów 36
65-044 Zielona Góra
Jackowska
NZOZ Poradnia Leczenia
ul. Krasińskiego 16 A/4
Iwona
Uzależnień, ul. Zamkowa 1
66-300 Międzyrzecz
64-400 Międzychód
Hucał
Wojewódzki Ośrodek Terapii
Leśniów Wielki 70 A
Agnieszka
Uzależnień
66-016 Czerwieńsk
i Współuzależnienia
ul. Wazów 36
65-044 Zielona Góra
Komorowska
PU FENIKS Anna Komorowska
ul. Budziszyńska 6/16
Anna
ul. Ruczajowa 11 C/5,
65-945 Zielona Góra
65-153 Zielona Góra
Panasewicz
Wojewódzki Ośrodek Terapii
ul. Bohaterów Warszawy 28,
Maria
Uzależnień od Alkoholi
02-495 Warszawa
i Współuzależnień
ul. Partyzantów 2/4,
05-802 Warszawa
Tomaszuk
Wojewódzki Ośrodek Terapii
ul. Krótka 6,
Zofia
Uzależnień
66-001 Krępa
i Współuzależnienia
ul. Wazów 36
65-044 Zielona Góra
Wieczorek
NZOZ Ośrodek Terapeutyczny
ul. Chabrowa 16,
Elżbieta
SZANSA, ul. Mieszka I 57/3,
66-400 Gorzów Wlkp.
66-400 Gorzów Wielkopolski
na okres do dnia 31 grudnia 2015 roku
Gajdowska
SP ZOZ Wojewódzki Szpital
66-213 Cibórz 28 D/2
Beata Hanna
Specjalistyczny dla Nerwowow
i Psychicznie Chorych,
Cibórz 28/D2
Koniarek Krystyna
1) NZOZ Ośrodek Terapii
Centrum Terapii Uzależnień
Uzależnień
i Psychoedukacji
ul. Warszawska 6/209
ul. Szczanieckiej 33/4
66-400 Gorzów Wielkopolski
66-400 Gorzów Wielkopolski
2) Centrum Terapii Uzależnień
i Psychoedukacji
ul. Szczanieckiej 33/4
66-400 Gorzów Wielkopolski
Kruk-Zapała
SP ZOZ Wojewódzki Szpital
SP ZOZ Wojewódzki Szpital
Monika
Specjalistyczny dla Nerwowow Specjalistyczny dla Nerwowow
i Psychicznie Chorych,
i Psychicznie Chorych,
Cibórz 28/D2
Cibórz 28/D2

Poz. 2480
501-614-844

Telefon
601-511-388

68-329-92-08
600-003-637

693-855-149

694-341-250

603-249-821

793-250-366

605-630-471

605-841-513

604-295-774

608-218-922
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4. Łoński
Mirosław

5.

6.

II.

L.p.
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.
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Poz. 2480

NZOZ Ośrodek Terapeutyczny
ul. Wapienna 8a
SZANSA
66-400 Gorzów Wielkopolski
ul. Mieszka I 57/3
66-400 Gorzów Wielkopolski
Skrzyńska
SP ZOZ Centrum Leczenia
Centrum Medyczna ALDENT
604-565-835
Beata
Dzieci i Młodzieży
ul. Kościuszki 1 D,
ul. Zamkowa 1,
67-100 Nowa Sól
66-003 Zabór
Wagner
SP Szpital dla Nerwowo
Osiedle Centrum 11e/6
95-742-88-05
Teresa
i Psychicznie Chorych
66-300 Międzyrzecz
ul. Poznańska 109
66-300 Międzyrzecz
zgłoszonych przez Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii w województwie lubuskim
zakres specjalizacji - LEKARZ PSYCHIATRA
termin powołania - do dnia 31 grudnia 2012 roku
Adres
Nazwisko i imię
Telefon
ulica
miejscowość
Barham
SP ZOZ Szpital dla Nerwowo
66-213 Cibórz 28 C/2
M. Barham
i Psychicznie Chorych
ul. Poznańska 109,
66-300 Międzyrzecz,
Prywatny Gabinet Lekarski
ul. Muzealna 46,
67-100 Nowa Sól
Broncel
ul. Wojska Polskiego 25/3
Bronisław
68-200 Żary
Giemza-Urbanowicz
Uniwersytet Zielonogórski
ul. Polna 8
Wioletta
ul. Wojska Polskiego 69,
66-200 Świebodzin
65-762 Zielona Góra
Jabłoński
Lubuski Ośrodek Profilaktyki
Lubuski Ośrodek Profilaktyki
Cezary
i Terapii dla Osób
i Terapii dla Osób
Uzależnionych od Narkotyków,
Uzależnionych od Narkotyków
ul. Jelenia 1A,
ul. Jelenia 1A,
65-090 Zielona Góra
65-090 Zielona Góra
Kołodziej
NZOZ "SPEC-MED."
NZOZ "SPEC-MED."
68-387-30-40
Wojciech
Specjalistyczny Ośrodek
Specjalistyczny Ośrodek
Higieny i Terapii Psychicznej
Higieny i Terapii Psychicznej
ul. Witosa 18,
ul. Witosa 18,
67-100 Nowa Sól
67-100 Nowa Sól
Kołtowska
SP Szpital Wojewódzki Oddział
SP Szpital Wojewódzki Oddział 603-601-264,
Zofia
Psychiatrii Sądowej
Psychiatrii Sądowej
95-733-18-38
o Wzmocnionym Zabezpieczeniu o Wzmocnionym Zabezpieczeniu
ul. Walczaka 42,
ul. Walczaka 42,
66-400 Gorzów Wielkopolski
66-400 Gorzów Wielkopolski
Korthals-Dąbrowska
SP ZOZ Szpital dla Nerwowo
ul. Poznańska 109/43/2
502-428-627
Małgorzata
i Psychicznie Chorych
66-300 Międzyrzecz
ul. Poznańska 109,
66-300 Międzyrzecz
Leszczyszyn
ul. Asnyka 19
506-324-027
Włodzimierz
67-100 Nowa Sól
Maciejewska
Drzecin 39, 69 - 100 Słubice
Beata
Michalski
Poradnia Zdrowia Psychicznego Poradnia Zdrowia Psychicznego 602-387-658
Bogdan
ul. Matejki 1,
ul. Matejki 1,
66-200 Świebodzin
66-200 Świebodzin
Mita
SP Szpital Wojewódzki Oddział
ul. Żwirowa 9/3,
601-547-516
Wojciech
Psychiatryczny ul. Walczaka 42,
66-400 Gorzów Wlkp.
66-400 Gorzów Wielkopolski
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12. Niezgocka
Barbara
13. Pisarczyk
Anna

Poz. 2480, 2481
ul. Mieszka I 17/7
68-200 Żary
SP ZOZ Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych,
66-212 Cibórz
ul. Zawiszy Czarnego 2/4
68-200 Żary

SP ZOZ Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych,
66-212 Cibórz
14. Stempel
105 Szpital Wojskowy Oddział
Ireneusz
Psychiatryczny
ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary
15. Sterna
SP Szpital Wojewódzki Oddział
ul. Husarska 8 A,
Władysław
Psychiatryczny Ogólny Męski
66-400 Gorzów Wielkopolski
ul. Walczaka 42,
66-400 Gorzów Wielkopolski
16. Szewczuk
NZOZ Poradnia Zdrowia
NZOZ Poradnia Zdrowia
Jerzy
Psychicznego i Uzależnienie
Psychicznego i Uzależnienie
od Alkoholi i Środków
od Alkoholi i Środków
Psychoaktywnych ANIMA
Psychoaktywnych ANIMA
ul. Skarbowa 2, 68-200 Żary
ul. Skarbowa 2, 68-200 Żary
17. Tomczak
NZOZ Horyzont Bis
nzoz Horyzont Bis
Piotr
ul. Wojska Polskiego 24,
ul. Wojska Polskiego 24,
66-600 Krosno Odrzańskie
66-600 Krosno Odrzańskie
18. Uznański
Indywidualna Praktyka Lekarska Indywidualna Praktyka Lekarska
Arkadiusz
ul. Wojewódzka 12/8,
ul. Wojewódzka 12/8,
58-560 Jelenia Góra
58-560 Jelenia Góra
19. Wagner
SP Szpital dla Nerwowo
Osiedle Centrum 11e/6
Teresa
i Psychicznie Chorych
66-300 Międzyrzecz
ul. Poznańska 109
66-300 Międzyrzecz
20. Woźniak
SP ZOZ Wojewódzki Szpital
66-213 Cibórz 28 B/2
Krzysztof
Specjalistyczny dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych,
66-212 Cibórz
Aktualizowano dnia 3 listopada 2011r.

607-663-570

608-398-507

602-103-955

68-374-38-05
608-447-178

68-383-55-00
722-081-048
606-921-436

95-742-88-05

605-546-006
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
WOJEWODY LUBUSKIEGO
NR NK.I.4131.27.2011.TDOM
z dnia 28 stycznia 2011r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.,
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) stwierdzam nieważność w całości uchwały nr III/18/2010 z dnia
22 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego
sposobu konsultowania projektów aktów prawa
miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

UZASADNIENIE
W dniu 22 grudnia 2010r. Rada Gminy w Trzebiechowie podjęła uchwałę nr III/18/2010 w sprawie
szczegółowego sposobu konsultowania projektów
aktów prawa miejscowego z radami działalności
pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Przedmiotowa uchwała została doręczona organowi nadzoru w dniu
30.12.2010r.
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Przeprowadzana przez organ nadzoru ocena prawna
powyższej uchwały prowadzi do wniosku, iż akt ten
jest sprzeczny z prawem, tj. art. 5 ust. 5 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 93, poz. 873
z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia
20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U z 2010r.,
Nr 17, poz. 95).
Podstawowym naruszeniem obowiązującego prawa
jest wprowadzenie zapisu § 9 kwestionowanej
uchwały, w którym stwierdzono, iż „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”. Zapis powyższy niedopuszczalny jest zaś w przypadku aktów prawa
miejscowego, które, stosownie do treści przywołanego wyżej art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia
20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych, podlegają obligatoryjnej publikacji w Wojewódzkim Dzienniku
Urzędowym i wchodzą w życie po upływie 14 dni od
dnia ich ogłoszenia. W judykaturze akcentuje się, iż
dla kwalifikacji danego aktu jako aktu prawa miejscowego znaczenie decydujące ma charakter norm
prawnych i kształtowanie przez te normy sytuacji
prawnej adresatów. W przypadku bowiem uznania,
że uchwała zawiera przynajmniej jedną normą postępowania o charakterze generalnym i abstrakcyjnym jest ona aktem prawa miejscowego, który
zgodnie z art. 42 ustawy o samorządzie gminnym
w związku z art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych podlega obowiązkowi publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym (vide wyrok NSA
z dnia 18 lipca 2006r., I OSK 669/06). Uchwała ustanawiająca zasady konsultowania z organizacjami
pozarządowymi i organizacjami pożytku publiczne-
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go projektów aktów prawa miejscowego spełnia
wszystkie wyżej wskazane warunki – skierowana jest
do nieograniczonego kręgu organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, przyznając tym podmiotom uprawnienie do
wpływania na proces prawotwórczy w sferze spraw
objętych zakresem ich działania. Powyższe nakazuje
zatem uznać przedmiotową uchwałę za akt prawa
miejscowego, co z kolei łączy się z obowiązkiem
jego należytej promulgacji. Jednocześnie zaakcentować należy, iż niespełnienie wymagań formalnych
w uchwale stanowiącej akt prawa miejscowego
w zakresie należytej publikacji - wynikających
z art. 42 ustawy o samorządzie gminnym w związku
z art. 13 pkt 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych jest
istotnym naruszeniem prawa, powodującym konieczność stwierdzenia jej nieważności w całości
(vide wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 16 września
2009r., III SA/Wr 238/09).
Z przyczyn wyżej wskazanych orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie:
Na niniejsze rozstrzygnięcie służy prawo wniesienia
skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni od daty doręczenia rozstrzygnięcia. Skargę wnosi się za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego.
z up. Wojewody Lubuskiego
Dyrektor Generalny
Czesław Domalewski
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
WOJEWODY LUBUSKIEGO
NR NK.I.4131.143.2011.TDOM
z dnia 1 kwietnia 2011r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001r.,
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) stwierdzam nieważność uchwały Rady Miejskiej w Sławie nr VI/31/11
z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie cennika usług
odpłatnych, świadczonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławie, w części, tj.:
§ 1 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
§ 4 w zakresie słów: „po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Lubuskiego
z
mocą
obowiązującą od”.

UZASADNIENIE
W dniu 24.02.2011r. Rada Miejska w Sławie podjęła
uchwałę w sprawie cennika usług odpłatnych,
świadczonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławie.
Przedmiotowa uchwała została doręczona organowi
nadzoru w dniu 2.03.2011r.
Dokonana przez organ nadzoru ocena prawna
przedmiotowej uchwały prowadzi do wniosku, iż akt
ten jest w części sprzeczny z prawem, tj. art. 4 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 20.12.1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.), art. 40
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ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym(tj.:
Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13
ustawy z 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
Nr 62, poz. 818).
Rada Miejska podejmując badana uchwałę, jako
podstawę prawną regulacji w niej zawartych podała
m.in. wspomniany przepis. Zgodnie z nim organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego posiada kompetencję do ustalania wysokości cen
i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi
komunalne o charakterze użyteczności publicznej
oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego.
W kwestionowanych przepisach uchwały, Rada
Miejska ustaliła odpłatność za: wydanie warunków
technicznych przyłącza do sieci wodno-kanalizacyjnej; aktualizację warunków technicznych lub
uzgodnionego projektu/planu sytuacyjnego; uzgodnienie lokalizacji inwestycji pod względem kolizji
z siecią wodno-kanalizacyjną; montaż i demontaż
wodomierzy, ponowne oplombowanie wodomierza;
jednorazowy wyjazd pogotowia technicznego nie
związany z awarią lub eksploatacja; montaż, demontaż, odbiór i oplombowanie wodomierza; zamykanie
i otwieranie zasuw na sieci wodociągowej; ponowne
włączenie wody dłużnikom lub odbioru ścieków;
dezynfekcję instalacji wodociągowej; wypożyczanie
zestawu wodomierzowego do poboru wody z hydrantu; czyszczenie przyłączy lub sieci kanalizacyjnych.
Dla rozstrzygnięcia, czy Rada Miejska nie naruszyła
uprawnienia z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami niezbędnym jest uprzednie
udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy wymienione
powyżej usługi mają charakter usług komunalnych
o charakterze użyteczności publicznej, albowiem na
podstawie wskazanego przepisu tylko za takie usługi
Rada Miejska może określić opłaty.
Już na wstępie należy zauważyć, iż pojęcie "użyteczności publicznej" nie zostało zdefiniowane w sposób
wyraźny, pozwalający na jasne i precyzyjne określenie, które z zadań gminy mają charakter zadań użyteczności publicznej. Kategoria użyteczności publicznej jest szeroko komentowana w doktrynie,
jednak pojęcie to nadal nie jest rozumiane jednolicie, przez co jednoznaczne rozdzielenie działania
w sferze użyteczności publicznej oraz poza tą sferą
nie jest możliwe (vide: K. Byjoch, S. Redeł, Prawo
gospodarki komunalnej, Warszawa 2000, s. 59-66).
W doktrynie prawa administracyjnego wskazuje się,
iż potrzeby o charakterze użyteczności publicznej
należą do takich potrzeb społecznych, które w danych warunkach cywilizacyjno-kulturowych i społeczno-gospodarczych są potrzebami elementarnymi, co w rezultacie oznacza, że każdemu członkowi
danej zbiorowości społecznej (wspólnoty samorządowej) powinno się stworzyć stosowne warunki
umożliwiające zaspokajanie tych potrzeb (A. Wasilewski, Przedsiębiorstwo użyteczności publicznej
w świetle prawa polskiego, PUG 1982, nr 1-2, s. 12).
Innymi słowy stwierdza się, że potrzeby o charakterze użyteczności publicznej są to potrzeby absolut-
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ne, "odczuwane bez względu na sytuację społeczną
w jakiej znajduje się człowiek. Zaspokojenie tych
potrzeb umożliwia człowiekowi dopiero podjęcie
jego społecznych funkcji. Jest to więc obiektywny
warunek
zaspokojenia
aspiracji
związanych
z uczestnictwem w życiu zbiorowym i rozwojem
osobowości. Minimalny, historycznie uwarunkowany poziom zaspokojenia tych potrzeb w skali społecznej jest warunkiem funkcjonowania struktur
gospodarczych i państwowych" (S. Piątek, Przedsiębiorstwo użyteczności publicznej jako instytucja
gospodarcza, Warszawa 1986, s. 65). W kontekście
omawianych tu potrzeb wskazuje się również, iż
mają one charakter podstawowy i występują powszechnie, wymagając niezawodnego i bezwzględnego zaspokajania w skali społecznej. Ich zaspokojenie jest nieodzownym warunkiem normalnego
bytowania ludności oraz prowadzenia działalności
gospodarczej, zwłaszcza w większych skupiskach
ludzkich (Z. Dziembowski, Problemy gospodarki
finansowej komunalnych zakładów użyteczności
publicznej, ST 1994, nr 5, s. 52).
Biorąc pod uwagę fakt, że usługi użyteczności publicznej zaspokajają potrzeby ludności (potrzeby
członków wspólnoty samorządowej) o tak szczególnym charakterze (a więc potrzeby elementarne, absolutne, podstawowe i występujące powszechnie),
jako kolejną ich cechę wymienia się to, iż powinny
być one - w dobrze pojętym interesie społecznym
- dostarczane w sposób ciągły, bieżący i nieprzerwany (E. Wojciechowski, Samorząd terytorialny
w warunkach gospodarki rynkowej, Warszawa 1997,
s. 19; S. Piątek, Przedsiębiorstwo użyteczności publicznej jako instytucja gospodarcza..., s. 66-67).
Zresztą sam ustawodawca w art. 1 ust. 2 ustawy
o gospodarce komunalnej również przesądził, iż
celem zadań o charakterze użyteczności publicznej
(tj. zadań polegających na organizowaniu lub też na
dostarczaniu usług użyteczności publicznej) jest
"bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych
potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych". Usługi o charakterze użyteczności publicznej muszą być zatem organizowane
oraz dostarczane (świadczone) w sposób "bieżący
i nieprzerwany".
Z kolei komunalnymi usługami o charakterze użyteczności publicznej są te spośród wzmiankowanych
usług, których świadczenie lub też organizowanie
jest w danym przypadku przejawem wykonywania
gospodarki komunalnej w znaczeniu ustawowym
(tj. w znaczeniu przyjętym w art. 1 ustawy o samorządzie gminnym). Muszą to być zatem usługi
(o charakterze użyteczności publicznej), które w sensie przedmiotowym zaspokajają potrzeby danej
wspólnoty samorządowej oraz są równocześnie
świadczone lub też organizowane przez podmioty,
które się mieszczą w podmiotowym zakresie pojęcia
"gospodarka komunalna", a więc przez: 1) jednostki
samorządu terytorialnego; 2) związki jednostek samorządu terytorialnego; 3) odrębne od jednostek
samorządowych podmioty prawa (osoby fizyczne,
osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej), którym jednostki
samorządu terytorialnego powierzyły w drodze
umowy wykonywanie określonych zadań (usług)
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z zakresu gospodarki komunalnej oraz 4) odrębne
w sensie prawnym od danej jednostki samorządowej podmioty prawa (np. spółki prawa handlowego), które zostały utworzone przez te jednostki samorządowe (tj. przez gminy, powiaty i województwa), względnie też takie podmioty, do który te jednostki samorządowe przystąpiły. Usługi o charakterze użyteczności publicznej, zaspokajające potrzeby
danej wspólnoty samorządowej, świadczone lub też
organizowane przez podmioty wymienione wyżej,
są przejawem wykonywania gospodarki komunalnej
w znaczeniu ustawowym i dlatego też mogą być
uznane za komunalne usługi o charakterze użyteczności publicznej (w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2
ustawy o gospodarce komunalnej). W rezultacie
w ich przypadku kompetencję do określania wysokości cen i opłat za te usługi, jak też kompetencję do
określania sposobu ustalania cen i opłat posiada
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wskazano natomiast, że osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci zapewnia na własny koszt realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego. Przyłączenie do sieci nie może być zatem
uzależnione od poniesienia przez odbiorcę jeszcze
innych kosztów, niż wymienione w powołanym
art. 15 ust. 2 ustawy. W ocenie organu nadzoru, nie
stanowi zaś kosztu realizacji budowy przyłącza
w zakresie wskazanym w art. 15 ust. 2 ustawy, opłata za wydanie warunków technicznych przyłącza,
skoro jej poniesienie nie służy spełnieniu ustawowego wymogu dostępu do sieci wodociągowokanalizacyjnej. Na tle tej ustawy budzi także wątpliwość opłaty za montaż wodomierzy, skoro art. 15
ust. 3 stanowi, że koszty nabycia, zainstalowania
i utrzymania wodomierza głównego ponosi przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

Przenosząc powyższe uwagi na grunt rozpatrywanej
sprawy, należy zauważyć, iż usługi o których mowa
w kwestionowanych przepisach uchwały, nie spełniają omówionych kryteriów usług komunalnych
o charakterze użyteczności publicznej. Nie budzi
bowiem wątpliwości, iż potrzeby zaspokajane przez
te usługi nie należą do grupy potrzeb o charakterze
podstawowym, nie występują powszechnie i nie
muszą być świadczone w sposób bieżący i nieprzerwany. Za usługi o charakterze użyteczności publicznej można zaliczyć dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków. Takiego waloru nie można już
przypisać poszczególnym czynnościom faktycznym
sprowadzającym się do zakładania i naprawiania
urządzeń pomiarowych, ich oplombowania i wynajmowania. Czynności te nie zmierzają przecież do
zaspokajania potrzeb wymagających zaspokojenia
w skali całej wspólnoty samorządowej, lecz ukierunkowane są raczej na stworzenie zdolności technicznych pomiaru ilości świadczonych usług użytecznych publicznie oraz utrzymaniu tych zdolności
przez okres tego świadczenia. Są to usługi jedynie
towarzyszące usługom użytecznym publicznie. Podobnie jest z dojazdami pogotowia technicznego,
otwieraniem i zamykaniem zasuw w przyłączach
wodociągowych, dezynfekcją i czyszczeniem urządzeń technicznych wodno-kanalizacyjnych na zlecenie klientów.

Podstawy do ustalenia przez Radę Miejską kwestionowanych opłat nie może stanowić również powołany przez organ - art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym. Zawarte w tym przepisie upoważnienie nie może być podstawą uchwały rady
gminy nakładającej obowiązek odpłatności za poszczególne usługi, regulacja ta zawiera bowiem jedynie generalne upoważnienie do stanowienia aktów prawa miejscowego przez organy (przede
wszystkim radę) gminy. Zgodnie z tą regulacją, na
podstawie ustawy o samorządzie gminnym organy
gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego
w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. W pojęciu "zasady korzystania" z obiektów i urządzeń,
o których mowa w art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie terytorialnym, nie mieści się określenie
w sposób konkretny wysokości opłat. (zob. wyrok
NSA z dnia 6 maja 1993r., sygn. akt IV SA 823/92).

Powyższe oznacza, iż Rada Miejska nie była podmiotem kompetentnym do kształtowania cen za wykonanie kwestionowanych usług na podstawie art. 4
ust. 3 ustawy o gospodarce komunalnej.
Uprawnień Rady Miejskiej do ustalenia kwestionowanych opłat nie można doszukać się także w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków. W szczególności jeżeli
chodzi uzyskanie warunków technicznych przyłączenia odbiorcy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej lub
ich aktualizacji, to stanowią one warunek skorzystania przez odbiorcę z usług w tym zakresie. W art. 15
ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

W § 4 badanej uchwały stwierdzono, że podlega ona
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia. Taki sposób publikacji i termin
wejścia w życie tej uchwały są sprzeczne z art. 13
ustawy z 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
Nr 62, poz. 818). Według niego, w wojewódzkim
dzienniku urzędowym ogłasza się m.in. akty prawa
miejscowego stanowione przez organy gmin.
Przedmiotem regulacji omawianej uchwały jest
ustalenie wysokości opłat za usługi pożytku publicznego. Z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce komunalnej, powołanej w podstawie prawnej omawianej uchwały, wynika, że organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego postanawiają
o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania
cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli przepisy szczególne nie
stanowią inaczej. Z przepisu tego wynika, że uchwała ta ma charakter przepisu gminnego. Z przepisu
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art. 40 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym wynika dla organów gminy upoważnienie, mające charakter klauzuli generalnej, do wydawania przez te
organy przepisów gminnych. Według pkt. 3 i 4 tego
przepisu, mogą one dotyczyć zasad zarządu mieniem gminy lub zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów oraz urządzeń użyteczności publicznej. Tymczasem uchwała będąca przedmiotem kontroli przez organ nadzoru dotyczy cen za poszczególne usługi. Nie dotyczy zatem zasad czy sposobu
gospodarowania owym mieniem. Nie stanowi więc
przepisów gminnych. Organ nadzoru celowo uchylił
w części zapis § 4 aby w ten sposób zachować in-

Poz. 2482, 2483

tencje Rady co do początkowej daty obowiązywania
badanego aktu.
Pouczenie:
Na niniejsze rozstrzygnięcie służy prawo wniesienia
skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni od daty doręczenia rozstrzygnięcia. Skargę wnosi się za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego.
wz. Wojewody Lubuskiego
Wicewojewoda Lubuski
Jan Świrepo
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
WOJEWODY LUBUSKIEGO
NR NK.I.4131.231.2011.TDOM
z dnia 15 czerwca 2011r.

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142 poz. 1591 ze zm.) stwierdzam nieważność
uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 10 maja 2011 roku Nr VIII/44/11 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogród Bobrzański.
UZASADNIENIE
10 maja 2011 roku Rada Miejska w Nowogrodzie
Bobrzańskim podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Nowogród Bobrzański. Uchwała powyższa
została doręczona organowi nadzoru 18 maja
2011 roku.
Po dokonaniu analizy prawnej w/w uchwały organ
nadzoru stwierdza, że narusza ona art. 15 ust. 2
pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.).
Przedmiotową uchwałą Rada Miejska w Nowogrodzie Bobrzańskim uchwaliła miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Niwiska
dla terenu przy drodze wojewódzkiej Niwiska
– Pierzwin.
W § 20 ww. uchwały dotyczącym ustalenia stawki
procentowej służącej naliczaniu opłaty, o której
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie podano jej wysokości procentowej zostawiając wykropkowane miejsce. Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego określa się obowiązkowo stawki procentowe, na podstawie których

ustala się opłatę z art. 36 ust. 4 ww. ustawy pobieraną w razie wzrostu wartości nieruchomości
(tzw. opłatę planistyczną). Wprost wynika to również
z § 4 pkt 13 rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego
zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003r. Nr 164,
poz. 1587). Zgodnie z tym przepisem obligatoryjnym
wymogiem planu miejscowego jest ustalenie stawek procentowych stanowiących podstawę do
określania opłaty planistycznej dotyczącej wszystkich terenów, określonych w projekcie planu miejscowego zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12.
Mając na uwadze powyższe regulacje prawne nie
ulega wątpliwości, że obowiązujące przepisy nakazują ustalanie wysokości stawek opłaty dla każdego
obszaru objętego planem miejscowym, przy czym
stawka ta może być różna wobec poszczególnych
obszarów. Brak ustalenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego stawki procentowej, na podstawie której będzie mogła być ustalona
opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, jest
istotnym naruszeniem prawa skutkującym stwierdzenie nieważności planu w części nie objętej tymi
stawkami. Ponieważ w przedmiotowej sprawie
stawka nie została określona dla całego planu należy
stwierdzić nieważność całej uchwały planistycznej,
w oparciu o art. 28 ust. 1 ww. ustawy stanowiącym
iż, naruszenie zasad sporządzania planu powoduje
nieważność uchwały rady gminy w całości. Podobne
stanowisko zajął NSA w wyroku z dnia 8.10.2007
roku sygn. akt II OSK 291/07, Lex Polonica
nr 2285230 oraz WSA w Gorzowie Wlkp. w wyroku
z dnia 31 maja 2011 roku sygn. akt II SA/Go 169/11.
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Mając na względzie powyższe, orzeczono jak na
wstępie.
Od niniejszego rozstrzygnięcia służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni od doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Wojewody
Lubuskiego.

Poz. 2483, 2484

uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie
z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem
nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia
nadzorczego.
z up. Wojewody Lubuskiego
Dyrektor Generalny
Czesław Domalewski

Zgodnie z art. 92 ustawy o samorządzie gminnym
stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
WOJEWODY LUBUSKIEGO
NR NK.I.4131.230.2011.TDOM
z dnia 16 czerwca 2011r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142 poz. 1591 ze zm.) stwierdzam nieważność
uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 10 maja 2011 roku Nr VIII/45/11 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Nowogród Bobrzański przy
ul. Lipowej.
UZASADNIENIE
10 maja 2011 roku Rada Miejska w Nowogrodzie
Bobrzańskim podjęła uchwałę w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogród Bobrzański przy ulicy Lipowej. Uchwała powyższa została doręczona organowi
nadzoru 18 maja 2011 roku.
Po dokonaniu analizy prawnej w/w uchwały organ
nadzoru stwierdza, że narusza ona art. 15 ust. 2
pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.).
Przedmiotową uchwałą Rada Miejska w Nowogrodzie Bobrzańskim uchwaliła miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Lipowej.
W § 17 ww. uchwały dotyczącym ustalenia stawki
procentowej służącej naliczaniu opłaty, o której
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie podano jej wysokości procentowej zostawiając wykropkowane miejsce. Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego określa się obowiązkowo stawki procentowe, na podstawie których
ustala się opłatę z art. 36 ust. 4 ww. ustawy pobie-

raną w razie wzrostu wartości nieruchomości
(tzw. opłatę planistyczną). Wprost wynika to również
z § 4 pkt 13 rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego
zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003r. Nr 164,
poz. 1587). Zgodnie z tym przepisem obligatoryjnym
wymogiem planu miejscowego jest ustalenie stawek procentowych stanowiących podstawę do
określania opłaty planistycznej dotyczącej wszystkich terenów, określonych w projekcie planu miejscowego zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12.
Mając na uwadze powyższe regulacje prawne nie
ulega wątpliwości, że obowiązujące przepisy nakazują ustalanie wysokości stawek opłaty dla każdego
obszaru objętego planem miejscowym, przy czym
stawka ta może być różna wobec poszczególnych
obszarów. Brak ustalenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego stawki procentowej, na podstawie której będzie mogła być ustalona
opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, jest
istotnym naruszeniem prawa skutkującym stwierdzenie nieważności planu w części nie objętej tymi
stawkami. Ponieważ w przedmiotowej sprawie
stawka nie została określona dla całego planu należy
stwierdzić nieważność całej uchwały planistycznej,
w oparciu o art. 28 ust. 1 ww. ustawy stanowiącym
iż, naruszenie zasad sporządzania planu powoduje
nieważność uchwały rady gminy w całości. Podobne
stanowisko zajął NSA w wyroku z dnia 8.10.2007
roku sygn. akt II OSK 291/07, Lex Polonica
nr 2285230 oraz WSA w Gorzowie Wlkp. w wyroku
z dnia 31 maja 2011 roku sygn. akt II SA/Go 169/11.
Mając na względzie powyższe, orzeczono jak na
wstępie.
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Od niniejszego rozstrzygnięcia służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni od doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Wojewody
Lubuskiego.

Poz. 2484, 2485

z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem
nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia
nadzorczego.
z up. Wojewody Lubuskiego
Dyrektor Generalny
Czesław Domalewski

Zgodnie z art. 92 ustawy o samorządzie gminnym
stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności
uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
WOJEWODY LUBUSKIEGO
NR NK.I.4131.228.2011TDOM
z dnia 21 czerwca 2011r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) stwierdzam nieważność uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim Nr IX/49/11 z dnia 13 maja 2011 roku
w sprawie uzupełnienia zapisu w uchwale
nr VIII/45/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w Nowogrodzie Bobrzańskim przy
ul. Lipowej.
UZASADNIENIE
Rada Miejska w Nowogrodzie Bobrzańskim podjęła
w dniu 13 maja 2011r. uchwałę w sprawie uzupełnienia zapisu w uchwale nr VIII/45/11 Rady Miejskiej
w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 10 maja
2011 roku w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w Nowogrodzie
Bobrzańskim przy ul. Lipowej. Uchwała została doręczona organowi nadzoru w dniu 23 maja 2011r.
Po dokonaniu analizy prawnej uchwały organ nadzoru stwierdza, że Rada podejmując przedmiotową
uchwałę istotnie naruszyła prawo tj. art. 27 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze
zm.).
Przedmiotowa uchwała została podjęta, na skutek
konieczności zmiany planu miejscowego poprzez
jego uzupełnienie o zapisy ustanawiające stawkę
procentową służącą naliczaniu opłaty od wzrostu
wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Rada Miejska jako podstawę prawną
podjętej uchwały wskazała art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym i art. 20 ust. 1 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Należy podkreślić, iż pierwsza powołana podstawa
prawna ma charakter kompetencyjny i nie może
stanowić podstawy podjęcia uchwały w przedmiocie
zmiany (uzupełnienia) planu zagospodarowania

przestrzennego bez zachowania trybu określonego
w art. 14 i następnych ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Natomiast przepis
art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi o etapie końcowym
uchwalenia planu miejscowego.
Rada Miejska zmierzając do zmiany regulacji planistycznych (wprowadzenie 25% stawki planistycznej)
ma do wyboru wyłącznie dwie możliwości: podjąć
uchwałę o przystąpieniu do zmiany planu miejscowego (art. 14 ust. 1 w zw. z art. 27 ww. ustawy) bądź
podjąć uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia nowego planu miejscowego (odpowiednio
art. 33 i 34 ww. ustawy). Rozstrzygnięcie kwestii
określenia stawki planistycznej mieści się w zakresie
samodzielności planistycznej gminy, jednakże nie
zmienia to faktu, iż z punktu widzenia procedury
zastosowanie powinien tu znaleźć art. 27 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
a co za tym idzie, tryb określony w jej art. 17
(patrz: Z. Niewiadomski, Ustawa o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz,
Warszawa 2006, s. 279-280). Poprzez podjęcie kwestionowanej uchwały Rada Miejska w Nowogrodzie
Bobrzańskim w rzeczywistości dokonała zmiany
wcześniej uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Podjęcie więc badanej uchwały winno zatem nastąpić zgodnie z art. 27
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a więc wymagało zachowania takiej samej procedury, jak przy uchwalaniu planu miejscowego. Rada Miasta winna podjąć uchwałę o przystąpieniu do zmiany planu, a uchwałę o uchyleniu
planu podjąć dopiero po przeprowadzeniu ustawowo określonej procedury planistycznej określonej
w art. 14 i następnych ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Rada Miejska zmieniając plan zagospodarowania przestrzennego bez
zachowania wymaganej procedury, naruszyła przepis art. 27 ww. ustawy.
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Ustawodawca nie przewidział jakichkolwiek możliwości prawnych uprawniających do pominięcia procedury przewidzianej w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym podczas uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego, czy też
podczas jego zmiany.
Wobec powyższego, w oparciu o art. 28 ust. 1 ww.
ustawy należy stwierdzić naruszenie zasad i procedury sporządzania planu powodujących nieważność
uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim w całości.

Poz. 2485, 2486

czenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Wojewody
Lubuskiego.
Zgodnie z art. 92 ustawy o samorządzie gminnym
stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności
uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie
z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem
nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia
nadzorczego.
z up. Wojewody Lubuskiego
Dyrektor Generalny
Czesław Domalewski

Od niniejszego rozstrzygnięcia służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni od dorę2 485
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
WOJEWODY LUBUSKIEGO
NR NK.I.4131.229.2011TDOM
z dnia 21 czerwca 2011r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) stwierdzam nieważność uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim Nr IX/48/11 z dnia 13 maja 2011 roku
w sprawie uzupełnienia zapisu w uchwale
nr VIII/44/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Nowogród Bobrzański.
UZASADNIENIE
Rada Miejska w Nowogrodzie Bobrzańskim podjęła
w dniu 13 maja 2011r. uchwałę w sprawie uzupełnienia zapisu w uchwale nr VIII/44/11 Rady Miejskiej
w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 10 maja
2011 roku w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogród Bobrzański. Uchwała została doręczona organowi nadzoru w dniu 23 maja 2011r.
Po dokonaniu analizy prawnej uchwały organ nadzoru stwierdza, że Rada podejmując przedmiotową
uchwałę istotnie naruszyła prawo tj. art. 27 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze
zm.).
Przedmiotowa uchwała została podjęta, na skutek
konieczności zmiany planu miejscowego poprzez
jego uzupełnienie o zapisy ustanawiające stawkę
procentową służącą naliczaniu opłaty od wzrostu
wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Rada Miejska jako podstawę prawną
podjętej uchwały wskazała art. 18 ust. 2 pkt 5 usta-

wy o samorządzie gminnym i art. 20 ust. 1 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Należy podkreślić, iż pierwsza powołana podstawa
prawna ma charakter kompetencyjny i nie może
stanowić podstawy podjęcia uchwały w przedmiocie
zmiany (uzupełnienia) planu zagospodarowania
przestrzennego bez zachowania trybu określonego
w art. 14 i następnych ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Natomiast przepis
art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi o etapie końcowym
uchwalenia planu miejscowego.
Rada Miejska zmierzając do zmiany regulacji planistycznych (wprowadzenie 20% stawki planistycznej)
ma do wyboru wyłącznie dwie możliwości: podjąć
uchwałę o przystąpieniu do zmiany planu miejscowego (art. 14 ust. 1 w zw. z art. 27 ww. ustawy) bądź
podjąć uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia nowego planu miejscowego (odpowiednio
art. 33 i 34 ww. ustawy). Rozstrzygnięcie kwestii
określenia stawki planistycznej mieści się w zakresie
samodzielności planistycznej gminy, jednakże nie
zmienia to faktu, iż z punktu widzenia procedury
zastosowanie powinien tu znaleźć art. 27 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
a co za tym idzie, tryb określony w jej art. 17 (patrz:
Z. Niewiadomski, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Warszawa
2006, s. 279-280). Poprzez podjęcie kwestionowanej
uchwały Rada Miejska w Nowogrodzie Bobrzańskim
w rzeczywistości dokonała zmiany wcześniej uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Podjęcie więc badanej uchwały winno
zatem nastąpić zgodnie z art. 27 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a więc wy-
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magało zachowania takiej samej procedury, jak przy
uchwalaniu planu miejscowego. Rada Miasta winna
podjąć uchwałę o przystąpieniu do zmiany planu,
a uchwałę o uchyleniu planu podjąć dopiero po
przeprowadzeniu ustawowo określonej procedury
planistycznej określonej w art. 14 i następnych
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Rada Miejska zmieniając plan zagospodarowania przestrzennego bez zachowania wymaganej procedury, naruszyła przepis art. 27 ww.
ustawy.
Ustawodawca nie przewidział jakichkolwiek możliwości prawnych uprawniających do pominięcia procedury przewidzianej w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym podczas uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego, czy też
podczas jego zmiany.

Poz. 2486, 2487

uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim w całości.
Od niniejszego rozstrzygnięcia służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni od doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Wojewody
Lubuskiego.
Zgodnie z art. 92 ustawy o samorządzie gminnym
stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności
uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie
z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem
nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia
nadzorczego.
z up. Wojewody Lubuskiego
Dyrektor Generalny
Czesław Domalewski

Wobec powyższego, w oparciu o art. 28 ust. 1 ww.
ustawy należy stwierdzić naruszenie zasad i procedury sporządzania planu powodujących nieważność
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
WOJEWODY LUBUSKIEGO
NR NK.I.4131.249.2011TDOM
z dnia 29 czerwca 2011r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) stwierdzam nieważność uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim
z dnia 19 maja 2011 roku Nr X/53/11 w sprawie ustalenia opłat minimalnych za wynajem lub dzierżawę
pomieszczeń i powierzchni szkolnych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno
Odrzańskie oraz określenia zasad sporządzania
umów zawieranych na okres do trzech lat, w celu
korzystania z tych pomieszczeń i powierzchni szkolnych.
UZASADNIENIE
Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim podjęła w dniu
19 maja 2011r. uchwałę w sprawie w sprawie ustalenia opłat minimalnych za wynajem lub dzierżawę
pomieszczeń i powierzchni szkolnych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno
Odrzańskie oraz określenia zasad sporządzania
umów zawieranych na okres do trzech lat, w celu
korzystania z tych pomieszczeń i powierzchni szkolnych. Uchwała została doręczona organowi nadzoru
w dniu 30 maja 2011r.
Po dokonaniu analizy prawnej uchwały organ nadzoru stwierdza, że Rada podejmując przedmiotową
uchwałę istotnie naruszyła prawo tj. art. 30 ust. 2

pkt 3 art. 40 ust. 2 pkt 3. ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym., art. 11, art. 25
ust. 1, art. 43 ust. 2 pkt 3 i art. 43 ust. 6 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2010r., Nr 102, poz. 651 j.t.).
W art. 18 ust. 1 ustawa o samorządzie gminnym
ustala domniemanie kompetencji na rzecz organu
stanowiącego rady gminy, wyznaczając jednocześnie granice tego domniemania, przez zapis: "do
właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy
pozostające w zakresie działania gminy o ile ustawy
szczególne nie stanowią inaczej". Przepis ten stanowi generalną klauzulę kompetencyjną, pozostawiając poza właściwością rady jedynie te sprawy lokalne o znaczeniu publicznym, które z mocy ustaw,
należą do właściwości innego organu. Gdy więc
przepis ustawy o samorządzie gminnym lub ustawy
szczególnej stanowi inaczej, niedopuszczalne jest
podjęcie działania przez radę gminy, gdyż prowadzi
to do naruszenia przepisu wyznaczającego kompetencję do działania wójta (tak w wyroku NSA z dnia
19 listopada 1996r. II SA/Wr 496/96, Oss 2000/3/78
oraz z dnia 20 kwietnia 1999r., II SA/Wr 364/98 Oss
1999/3/84). Z kolei art. 30 omawianej ustawy obliguje wójta do wykonywania uchwał rady gminy oraz
zadań gminy określonych przepisami prawa.
W szczególności do jego zadań należy gospodarowanie mieniem komunalnym (ust. 2 pkt 3). Do powyższej regulacji ustrojowej nawiązuje niewątpliwie
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przepis art. 11 ustawy o gospodarce nieruchomościami, według którego, z zastrzeżeniem wyjątków
wynikających z przepisów tej ustawy oraz odrębnych ustaw, organem reprezentującym gminę
w sprawach gospodarowania nieruchomościami
jest organ wykonawczy gminy. Ustawodawca przyznał więc organowi wykonawczemu gminy kompetencję do gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości (art. 25 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Należy również wspomnieć o art. 43
ustawy o gospodarce nieruchomościami w którym
ustawodawca wyposażył jednostki organizacyjne
gminy m.in. w uprawnienie do wynajmowania
i wydzierżawiania nieruchomości oddanych im
w trwały zarząd.
W konsekwencji, uprawnienia organu wykonawczego gminy w zakresie gospodarowania nieruchomościami oraz jednostki organizacyjnej w zakresie korzystania z nieruchomości muszą honorować kompetencje rady. Przekazanie pewnych spraw do kompetencji rady gminy jest wyjątkiem, który musi być
interpretowany ściśle i nie może prowadzić do swobodnego przejmowania przez radę do rozstrzygania
w drodze uchwał wszystkich spraw ważnych z punktu widzenia gospodarki gminy (por. wyrok NSA
z dnia 6 maja 2003r. II SA/Wr 1618/2000, OwSS
2003/3/68; z dnia 21 stycznia 2003r. II SA/Wr 1619/00;
wyrok WSA w Warszawie z dnia 7 października
2004r. II SA 3144/03, LEX 16073; wyrok WSA we
Wrocławiu z dnia 31 stycznia II SA/Wr 554/07 nie
publik.).
Odnosząc powyższe uwagi do rozpoznawanej sprawy należy uznać, że wprowadzając w badanej
uchwale uregulowania § 3, § 4, § 7, § 8, § 9, § 11
Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim przekroczyła
kompetencje przyznane jej art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy
o samorządzie gminnym i art. 43 ust. 6 ustawy
o gospodarce nieruchomościami. W ten sposób
Rada wkroczyła w zakres uprawnień organu wykonawczego gminy oraz jednostek organizacyjnych
gminy dopuszczając się tym samym do naruszenia
art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym,
oraz art. 11, art. 25, art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Powyższe kwalifikować należy jako istotne naruszenie prawa, co musi prowadzić do wyeliminowania
uchwały z obrotu prawnego.
Warunki wydzierżawienia bądź wynajęcia pomieszczeń stanowiących mienie gminne, skonkretyzowane zostają w umowie. Umowę tę faktycznie zawiera
organ wykonawczy gminy bądź jednostka organizacyjna gminy w ramach uprawnień z art. 43 ust. 2
pkt 3 umowy o gospodarce nieruchomościami, działając w granicach swoich ustawowych kompetencji.
Zatem takie elementy jak: wskazanie stron umowy,
sposób użytkowania lokalu, określenie lokalu będącego przedmiotem umowy, określenie praw i obowiązków stron, określenie zakazu używania podnajmowania czy użyczania lokalu osobom trzecim bez
zgody dyrektora, określanie warunków rozwiązania
umowy w trybie natychmiastowym, określenie terminu zapłaty czynszu, określanie obowiązków stron,
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stanowią warunki umowy negocjowanej przez jej
strony: przyszłego najemcę lub dzierżawcę i gminę
lub jednostkę organizacyjną. Te pierwszą zgodnie
z art. 11 i art. 25 ustawy o gospodarce nieruchomościami reprezentuje organ wykonawczy gminy tę
drugą zaś kierownik. Wymienione postanowienia
umowy powinny być więc konkretyzowane w umowie najmu lub dzierżawy przez uczestników czynności prawnej według ich woli. W ramach uprawnień
wójta lub jednostki organizacyjnej gminy do odpowiednio gospodarowania mieniem gminnym lub
wynajęcia czy dzierżawy nieruchomości mieści się
także swoboda w sposobie redagowania poszczególnych postanowień umowy.
W szczególności kwestionowane postanowienia
uchwały dotyczące elementów przyszłej umowy
dzierżawy czy najmu nie można kwalifikować jako
zasad zarządu mieniem gminnym w trybie art. 40
ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym cz też
jako warunków korzystania z nieruchomości w rozumieniu art. 43 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zdaniem organu nadzoru uchwały
podejmowana na podstawie tych przepisów powinny przykładowo zawierać granice, w jakich muszą
się zmieścić dokonywane przez wójta lub jednostki
organizacyjne gminy czynności, wymagania jakim
ma odpowiadać zarząd czy korzystanie z mienia
gminnego, cele jakie mają być osiągnięte przez
czynności prawne, czy okoliczności jakie należy
uwzględnić podejmując decyzje w tych sprawach.
Uwzględniając powyższe uwagi można więc uznać,
że w niniejszej sprawie, Rada Miejska powołując się
na art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym czy art. 43 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami powinna opracować zbiór reguł postępowania organu wykonawczego lub jednostki
organizacyjnej gminy we wspomnianym zakresie,
z pominięciem szczegółowych postanowień przewidzianych do konkretyzacji w umowie zawieranej
przez gminę, reprezentowanej przez jej organ wykonawczy czy jednostkę organizacyjną.
W ramach uprawnienia do określenia zasad gospodarowania i korzystania z mienia gminnego nie mieści się także ustalanie sztywnych stawek opłat za
jedną godzinę wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń
– jak uczyniła to Rada w § 7 uchwały. Należy jeszcze
raz podkreślić, że samo gospodarowanie mieniem
komunalnym, stosownie do art. 30 ust. 2 pkt 3
ustawy o samorządzie gminnym i art. 25 ust. 1
ustawy o gospodarce nieruchomościami, należy do
organu wykonawczego. Gospodarowanie mieniem
obejmuje ustalenie stawek czynszu za korzystanie
z tego mienia. Rada Miejska nie posiadała kompetencji do ustalenia stawek opłat czynszowych, a czyniąc to naruszyła kompetencję organu wykonawczego gminy. Podobne stanowisko wyraził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 27 sierpnia 2008 roku II SA.GI 575/08. To
organ wykonawczy gminy mógł w ramach uprawnień wynikających z powyższych przepisów z góry
określić obowiązujące stawki czynszu nieruchomości.
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Rada nie jest także uprawniona do regulacji komu
organ wykonawczy udzieli pełnomocnictwa i do
czego. Okoliczność ta należy wyłącznie w dyspozycji
udzielającego
pełnomocnictwa.
Ustawodawca
w tym zakresie nie przewidział bowiem instrumentu
prawnego (w postaci np. uchwały) dla rady gminy.
Tym samym Rada Miejska § 3 uchwały również
przekroczyła zakres swojego uprawnienia.
Rada gminy nie posiada uprawnień także do określania sposobu uiszczania czynszu poprzez wskazywanie numeru rachunku bankowego. Element ten
powinien zostać skonkretyzowany w procesie negocjacji umowy przez uczestników tego procesu.
Jeżeli chodzi o czas trwania umowy najmu to wynika on bądź z treści umowy bądź z norm wyrażonych
przepisami powszechnie obowiązującymi. W omawianym zakresie znajdują zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego. Zbyteczne jest więc postanowienie §11 uchwały.

Poz. 2487, 2488

ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami
mieszczą się postanowienia § 5 i § 6 uchwały. Pozostawienie w obrocie prawnym tylko tych zapisów
jest jednak bezzasadne albowiem ich treść nie wypełnia w zupełności norm wskazanych przepisów.
Od niniejszego rozstrzygnięcia służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni od doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Wojewody
Lubuskiego.
Zgodnie z art. 92 ustawy o samorządzie gminnym
stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności
uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie
z mocy prawa, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia
nadzorczego.
z up. Wojewody Lubuskiego
Dyrektor Generalny
Czesław Domalewski

W zasadzie w ramach uprawnienia z art. 40 ust. 2
pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym czy też art. 43
2 48 7
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
WOJEWODY LUBUSKIEGO
NR NK.I.4131.349.2011TDOM
z dnia 27 września 2011r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) stwierdzam nieważność
uchwał Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia
25.08.2011 roku Nr IX/61/11 w sprawie ustalenia
kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
UZASADNIENIE
Rada Miasta Kostrzyn nad Odrą na sesji w dniu
25.08.2011r. podjęła uchwałę Nr IX/61/11 w sprawie
ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla
nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Uchwała
została doręczona organowi nadzoru w dniu
02.09.2011r.
Po dokonaniu analizy prawnej tego aktu prawnego
organ nadzoru stwierdza, iż narusza on istotnie
prawo, tj. art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 maja
1991r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001r.,
Nr 79, poz. 854 ze zm.), art. 49 ust. 2 ustawy z dnia
26.01.1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r.,
Nr 97, poz. 674 ze zm.).
Zgodnie z treścią art. 19 ust. 1 ustawy o związkach
zawodowych organizacja związkowa reprezentatywna w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001r. o Trój-

stronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego ma prawo opiniowania założeń i projektów
aktów prawnych w zakresie objętym zadaniami
związków zawodowych. Z kolei w myśl ust. 2 art. 19
organy władzy i administracji rządowej oraz organy
samorządu terytorialnego kierują założenia albo
projekty aktów prawnych, o których mowa w ust. 1,
do odpowiednich władz statutowych związku, określając termin przedstawienia opinii nie krótszy jednak niż 30 dni. Termin ten może zostać skrócony do
21 dni ze względu na ważny interes publiczny. Skrócenie terminu wymaga szczególnego uzasadnienia.
Bieg terminu na przedstawienie opinii liczy się od
dnia następującego po dniu doręczenia założeń albo
projektu wraz z pismem określającym termin przedstawienia opinii. Nieprzedstawienie opinii w wyznaczonym terminie uważa się za rezygnację z prawa jej
wyrażenia.
Związki zawodowe to organizacje powołane do reprezentowania i obrony praw, interesów zawodowych i socjalnych ludzi pracy (art. 1). Związki zawodowe reprezentują pracowników i inne osoby,
a także bronią ich godności, praw oraz interesów
materialnych i moralnych, zarówno zbiorowych, jak
i indywidualnych (art. 4). Związki zawodowe współuczestniczą w tworzeniu korzystnych warunków
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pracy, bytu i wypoczynku (art. 6). Zatem ilekroć projekt aktu prawnego zawiera regulacje dotyczące
wskazanej wyżej materii bądź wywierać będzie skutki w sferze praw pracowniczych, odpowiednie organizacje związkowe uprawnione są do zaopiniowania
projektu takiego aktu, a organ prawodawczy zobowiązany do przedłożenia projektu aktu do zaopiniowania zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o związkach
zawodowych.
Badana uchwała skutkuje na sferę stosunków pracy,
albowiem dotyczy składnika wynagrodzenia nauczycieli w postaci nagrody. Zwrócenie się o opinię do
wszystkich reprezentatywnych związków zawodowych w procesie jej uchwalania było zatem konieczne. Za takie organizacje związkowe uznaje się ogólnokrajowe związki zawodowe, ogólnokrajowe zrzeszenia (federacje) związków zawodowych i ogólnokrajowe organizacje międzyzwiązkowe (konfederacje), które spełniają łącznie następujące kryteria:
1) zrzeszają, więcej niż
będących pracownikami,

300.000

członków

2) działają w podmiotach gospodarki narodowej,
których podstawowy rodzaj działalności jest
określony w więcej niż w połowie sekcji
Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), o której
mowa w przepisach o statystyce publicznej.
Mając na uwadze powyższe, organizacjami związkowymi, spełniającymi kryterium reprezentatywności na dzień dzisiejszy są: Forum Związków Zawodowych, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" i Ogólnopolskie Porozumienie
Związków Zawodowych. Do tych organizacji należało przedłożyć projekt badanej uchwały. Takiego
wymogu jednak nie dopełniono.
Z pisma Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia
26 września 2011 roku (znak OK.0006.6.2011.GS.)
wynika, że w celu wydania opinii projekt badanej
uchwały nie został przedłożony Forum Związków
Zawodowych. W ocenie organu nadzoru uchylając
się od obowiązku zasięgnięcia opinii tego związku
zawodowego Rada Miasta istotnie naruszyła prawo.
Zważywszy na to, że udział związków zawodowych
w procesie legislacyjnym jest regulowany ustawowo, przypadek, w którym pominięto w opiniowaniu
projektu uchwały właściwy związek zawodowy, musi być kwalifikowany jako istotne naruszenie prawa,
którego skutkiem jest stwierdzenie nieważności
uchwały.
Kwestionowaną uchwałą Rada Miasta Kostrzyn nad
Odrą na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela ustaliła kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie
pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
Jak stanowi powołany przepis ustawy Karta Nauczyciela, organy prowadzące szkoły ustalają kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich
osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom
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w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz
realizacji innych zadań statutowych szkoły, ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uwzględniając
w szczególności sposób podziału środków na nagrody organów prowadzących szkoły i dyrektorów
szkół, tryb zgłaszania kandydatów do nagród oraz
zasadę, że nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej roku.
Aby więc prawidłowo wypełnić delegację ustawową
wyrażoną w cyt. przepisie organ stanowiący gminy
musi ustalić kryteria i tryb przyznawania nagród
nauczycielom z uwzględnieniem zarówno ich osiągnięć w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej, a także realizacji zadań związanych
z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie
zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji
innych zadań statutowych szkoły. Tylko w takiej
sytuacji delegacja ustawowa jest poprawnie wykonana. Tymczasem badaną uchwałą Rada Miejska
w Kostrzynie nad Odrą bezpodstawnie zaniechała
ustalenia kryteriów przyznania nagród nauczycielom
za ich wkład w realizację zadań dotyczących bezpieczeństwa uczniów w czasie zajęć organizowanych
przez szkołę. Rodzi to zasadnicze skutki albowiem
nauczyciele którzy mają osiągnięcia właśnie na tym
polu faktycznie pozbawieni zostali prawa do nagrody. Wskazane zaniechanie Rady pozostaje wyraźnie
w opozycji do woli prawodawcy, który postanowił
promować nauczyli także za wyniki pracy na rzecz
bezpieczeństwa uczniów w czasie zajęć szkolnych.
Jest to istotne naruszenie prawa, uzasadniające
stwierdzenie nieważności uchwały w całości.
Uchwała jest obarczona również inną istotną wadę
prawną. Otóż Rada postanowiła w § 2, że w budżecie organu prowadzącego szkołę tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli w wysokości od
1% do 3%. Tymczasem delegacja ustawowa z art. 42
ust. 2 Karty Nauczyciela nie upoważnia do uchwalania postanowień dotyczących budżetu gminy. Budżet gminy jest uchwalany w swoisty sposób w trybie wskazanym w ustawie o samorządzie gminnym
oraz ustawie o finansach publicznych, a inicjatywa
w tym zakresie przysługuje organowi wykonawczemu. Postanowienia dotyczące wyodrębnienia funduszu nagród oraz jego wysokości powinny znaleźć
się w uchwale budżetowej, a nie jak uczyniła to Rada Miejska w uchwale wydanej na podstawie art. 42
ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela.
Mając na względzie powyższe, należało orzec o nieważności przedmiotowej uchwały.
Od niniejszego rozstrzygnięcia służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni od doręczenia rozstrzygnięcia za pośrednictwem Wojewody
Lubuskiego
z up. Wojewody Lubuskiego
Dyrektor Generalny
Czesław Domalewski
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
WOJEWODY LUBUSKIEGO
NR NK.I.4131.352.2011TDOM
z dnia 27 września 2011r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) stwierdzam nieważność
uchwały Rady Miejskiej w Sławie Nr XII/88/11 z dnia
25 sierpnia 2011 roku w sprawie określenia strefy
płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierana opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na parkingach miasta Sława w części dotyczącej:
§ 2 ust. 2
Załącznika nr 2 do uchwały stanowiącego
Regulamin Strefy Płatnego Parkowania
w zakresie: § 3 ust. 2, § 6 ust. 5, § 7 ust. 3,
§ 8 ust. 3 i 4.
UZASADNIENIE
Rada Miejska w Sławie na sesji w dniu 25 sierpnia
2011r. podjęła uchwałę w sprawie strefy płatnego
parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierana opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na parkingach miasta Sława. Uchwała została doręczona organowi nadzoru w dniu
31 sierpnia 2011r.
Po dokonaniu analizy prawnej aktu organ nadzoru
stwierdza, iż uchwała istotnie narusza prawo,
tj. art. 13b ust. 3, 4, 13f ust. 1, 2 ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 007r.,Nr 19, oz. 115 ze zm.) – zwanej dalej: u.d.p..
Organem właściwym do ustalania stawek opłat za
korzystanie z dróg publicznych, maksymalnych wysokości stawek tych opłat oraz podmiotów właściwych do ich pobierania jest rada gminy. Do jej
kompetencji należy, zgodnie z treścią art. 13b ust. 3
i 4 i 13 f ust. 1 u.d.p. - ustalanie strefy płatnego parkowania oraz ustalanie wysokości opłat za parkowanie w tej strefie, w tym opłat abonamentowych
lub zryczałtowanych, a nadto określenie sposobu
pobierania tych opłat i wprowadzanie opłaty za nieopłacony postój. Powyższe przepisy zawierają zatem
upoważnienie dla rady gminy do ustanowienia we
wskazanym w nich zakresie przepisów prawa miejscowego, obowiązującego na obszarze gminy.
W związku z powyższym każde odstępstwo od tak
określonego upoważnienia nosi znamiona przekroczenia kompetencji przez radę.
Kwestionowana przez organ nadzoru część uchwały
i jej załącznika nr 2 została wydana z przekroczeniem
upoważnienia ustawowego, co jest równoznaczne
ze spełnieniem dyspozycji art. 91 ust. 1 zdanie 1
ustawy o samorządzie gminnym.

Mocą § 2 ust. 2 uchwały Rada Miejska w Sławie
ustaliła stawkę opłaty za wydanie karty abonamentowej przy jej zakupie na okres krótszy niż trzy miesiące. Opłaty tej nie można jednak zaliczyć do żadnej
z kategorii opłat do których ustanowienia rada gminy jest upoważniona mocą w/w przepisów. Kwestionowana opłata nie jest przecież opłatą za parkowanie w strefie płatnego parkowania, w tym opłatą
abonamentową lub zryczałtowaną, nie stanowi także
opłaty za nieopłacony postój. Taki stan rzeczy oznacza, że w omawianej części uchwały Rada Miejska
wykroczyła poza zakres kompetencji prawodawczej
przyznanej przez ustawodawcę.
W § 6 ust. 5 uchwały Rada Miejska w Sławie przewidziała opłatę dodatkową (bez określenia jej wysokości) w przypadku niedopełnienia obowiązku z § 6
ust. 4 Regulaminu (załącznik nr 2 do uchwały),
sprowadzającego się do umieszczania karty abonamentowej i biletów parkingowych za przednią szybą
wewnątrz pojazdu. Przedmiotowa regulacja przekracza umocowanie do ustalania opłaty dodatkowej
uregulowane w art. 13f ust. 1 u.d.p. Zgodnie z tym
przepisem za nieuiszczenie opłat, o których mowa
w art. 13 ust. 1 pkt 1 (za parkowanie pojazdów
w strefie płatnego parkowania), pobiera się opłatę
dodatkową. Z treści art. 13 f ust. 1 u.d.p. wynika, iż
opłatę dodatkową pobiera się wyłącznie za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego
parkowania a nie za nie umieszczenie karty abonamentowej czy tez biletu parkingowego za przednią
szyba wewnątrz samochodu. Oznacza to, zdaniem
organu nadzoru, że w omawianej części uchwały
organ wykroczył poza zakres kompetencji prawodawczej przyznanej przez ustawodawcę, który jednoznacznie ustalił zakres tejże kompetencji upoważniając radę jedynie do ustalenia sposobu poboru
opłaty za postój pojazdu w strefie płatnego parkowania i sposobu poboru opłaty dodatkowej za nieopłacony postój a nie do modyfikowania ustawowo
określonych przesłanek powstania obowiązku opłaty
dodatkowej.
Rada Miejska przekroczyła swoją kompetencję również w § 8 ust. 4 Załącznika nr 2 do uchwały stanowiącego Regulamin Strefy Płatnego Parkowania
poprzez uregulowanie dalszego sposobu postępowania w razie pozostawienia pojazdu na parkingu
przez okres powyżej 14 dni i jednoczesnego nie
uiszczenia opłaty dodatkowej. W szczególności taka
regulacja nie mieści się w pojęciu „sposobu pobierania opłat”. Ustawa o drogach publicznych nie zawiera definicji rozumienia tego terminu (art. 4 ustawy). Zgodnie z powszechnie przyjętym znaczeniem
słowa "sposób", przyjmuje się określony tryb postę-
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powania, formę wykonania pewnych czynności lub
też to, co umożliwia osiągnięcie lub wykonanie czegoś. W odniesieniu do przedmiotowej sprawy zwrot
"sposób pobierania opłat" oznacza określony tryb
postępowania pozwalający na osiągnięcie celu, jakim jest uiszczenie przez parkującego należnej opłaty za postój w strefie. Niewątpliwie chodzi tu zatem
o uregulowanie takich czynności, jak techniczna
i organizacyjna metoda uiszczenia opłaty czy sposób
potwierdzenia faktu uiszczenia opłaty, tj. wydanie
parkującemu stosownego potwierdzenia w tym zakresie. W tym znaczeniu „sposób pobierania opłat”
nie obejmuje sytuacji opisanej w § 8 ust. 4 uchwały,
nie mieści się także w dopuszczalnych regulacjach
dotyczących strefy płatnego parkowania.
W ramach uprawnienia rady w zakresie strefy płatnego parkowania nie mieści się także określenie
trybu egzekucji opłat dodatkowych, zwłaszcza, że
tryb ten został przewidziany w art. 40d ust. 2 u.d.p.
Rady gminy nie jest także uprawniona do pozbawiania ewentualnych roszczeń formułowanych
w przypadku braku miejsc parkingowych. Z tego
względu zastrzeżenie zawarte w § 7 ust. 3 Regulaminu jest niezgodne z prawem.
W § 3 ust. 2 Regulaminu Rada Miejska wymieniła
katalog podmiotów których pojazdy zwolnione są
z odpłatności za postój w strefie płatnego parkowania. Tymczasem, żaden z przepisów ustawy nie
upoważnia rady gminy do ustanowienia zwolnień
w zakresie obowiązku ponoszenia opłaty za postój
w strefie płatnego parkowania, a jedynie do ustanowienia stawki zerowej opłaty. Zagadnienie to nie
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zostało także ujęte w znaczeniu pojęcia "sposobu
pobierania opłat". Co więcej, materia ta została
w sposób wyczerpujący (katalog zamknięty) uregulowana w przepisach rangi ustawowej. Organ zatem
niezgodnie z delegacją ustawową ustanowił zwolnienia w zakresie obowiązku ponoszenia opłaty za
postój w strefie płatnego parkowania, jednocześnie
dopuszczając się powtórzenia znajdującego się
w obowiązującej ustawie o drogach publicznych
art. 13 ust. 3 oraz modyfikacji tego przepisu poprzez
rozszerzenie zwolnienia o pojazdy służbowe Urzędu
Miejskiego oraz wyszczególnienie kategorii służb
ratowniczych których dotyczy zwolnienie. Stanowi
to istotnie naruszenie prawa. Pogląd o niedopuszczalności powtarzania w aktach prawa miejscowego
przepisów ustawowych lub ich modyfikacji ugruntowany jest w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok z dnia 8 kwietnia 2008r.,
sygn. akt II OSK 370/07).
Mając na względzie powyższe, należało orzec o nieważności przedmiotowej uchwały we wskazanej
części.
Od niniejszego rozstrzygnięcia służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni od doręczenia rozstrzygnięcia za pośrednictwem Wojewody
Lubuskiego
z up. Wojewody Lubuskiego
Dyrektor Generalny
Czesław Domalewski
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, można nabywać: - na podstawie nadesłanego zamówienia: w Biurze Gospodarczym
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0-95) 7115-210 - w punkcie sprzedaży Lubuskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 730 - 1530
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu redakcji Dziennika Urzędowego, w bibliotece Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy urzędu.
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