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ZARZĄDZENIE NR 0151/59/2010
WÓJTA GMINY NOWA SÓL
z dnia 20 października 2010r.
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Nowej Soli
Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

3) W załączniku Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu stanowiącym schemat organizacyjny w tabeli stanowisk podporządkowanych
bezpośrednio Skarbnikowi Gminy / pion drugi
schematu/ wprowadza się zmiany:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu
Gminy w Nowej Soli nadanym przez Wójta Gminy
Nowa Sól Zarządzeniem Nr 0151/27/2008 z dnia
1 października 2008 roku (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 107,
poz. 1564) wprowadza się następujące zmiany:

„1) stanowisko ds. księgowości jednostek budżetowych, obsługa budżetu (FN 1) – poz. 1 otrzymuje nazwę: „Inspektor ds. księgowości budżetowej ( FN 1)”

1) W § 9 ust. 2 skreśla się pkt 2 „stanowisko ds.
księgowości jednostek budżetowych – obsługa
budżetu /FN I/ - 1 etat” i nadaje się mu brzmienie:

2) stanowisko ds. księgowości pozostałych jednostek budżetowych, OPS, Przedszkole (FN VI) –
poz. 6 otrzymuje nazwę: „Inspektor ds. księgowości budżetowej ( FN VI)”.

„2) Inspektor do spraw księgowości budżetowej
- /FN I/ - 1 etat.”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

2) W § 9 ust. 2 skreśla się pkt. 7 „stanowisko ds.
księgowości pozostałych jednostek budżetowych – OPS, Przedszkole /FN VI/ - 1 etat, który
otrzymuje nowe brzmienie:

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Wójt
Jarosław Dykiel

„7) Inspektor do spraw księgowości budżetowej
- /FN VI/ - 1 etat.”

===================================================================================
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ZARZĄDZENIE NR SO-0151-59/10
BURMISTRZA SULĘCINA
z dnia 28 października 2010r.
w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia
postępowań i wydawania decyzji w tych sprawach
Na podstawie art. 8 b ustawy z dnia 7 września
2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz. 1; zm. z 2009r. Nr 6,
poz. 33, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817; z 2010r.
Nr 81, poz. 530) zarządzam:
§ 1. Upoważniam Kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sulęcinie, a na jego wniosek również:

1) Zastępcę Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęcinie,
2) Naczelnika Oddziału Świadczeń Rodzinnych
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulęcinie,
3) Inspektora Oddziału Świadczeń Rodzinnych
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulęcinie
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do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowań i wydawania
decyzji w tych sprawach.

Poz. 292, 293, 294

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Burmistrz
Michał Deptuch

===================================================================================
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ZARZĄDZENIE NR SO-0151-60/10
BURMISTRZA SULĘCINA
z dnia 28 października 2010r.
w sprawie upoważnienia do przekazywania do biura informacji gospodarczych informacji gospodarczych
o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych, za okres dłuższy niż 6 miesięcy
Na podstawie art. 8c i 8 b ustawy z dnia 7 września
2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz. 1; zm. z 2009r. Nr 6,
poz. 33, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817; z 2010r.
Nr 81, poz. 530) zarządzam:
§ 1. Upoważniam Kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sulęcinie, a na jego wniosek również:
1) Zastępcę Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęcinie,

do przekazywania do biura informacji gospodarczej
informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 września
2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w razie powstania zaległości za okres dłuższy
niż 6 miesięcy.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

2) Naczelnika Oddziału Świadczeń Rodzinnych
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulęcinie,

Burmistrz
Michał Deptuch

3) Inspektora Oddziału Świadczeń Rodzinnych
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulęcinie

===================================================================================
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ZARZĄDZENIE NR RG 0151-1/2010
WÓJTA GMINY BOGDANIEC
z dnia 15 grudnia 2010r.
w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie gminy Bogdaniec
Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. W celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób
oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, wprowadza się zakaz używania
wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych
na terenie gminy Bogdaniec.
§ 2. Zakaz, o którym mowa w § 1, nie obowiązuje
w dniu 31 grudnia 2010r. oraz w dniu 1 stycznia
2011r., a także nie obejmuje organizatorów imprez
i przedsięwzięć artystycznych, rozrywkowych, rekre-

acyjnych i szkoleniowych, którzy organizując takie
imprezy i przedsięwzięcia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzyskali zezwolenie właściwych organów.
§ 3. Zakaz, o którym mowa w § 1, nie dotyczy
używania przez właściwe służby, jednostki ratownicze i osoby wzywające pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia petard sygnalizacyjnych, rakiet
do sygnalizacji podczas mgły lub deszczu oraz pozostałych artykułów pirotechnicznych z wyłączeniem
ogni sztucznych tj. oznaczonych symbolem 20.51.14
wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U.
z 2008r. Nr 207, poz.1293 ze zm.).
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§ 4. Kto narusza zakaz określony w § 1 podlega
karze grzywny wymierzonej na zasadach i trybie
określonym w prawie o wykroczeniach, na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
(Dz. U. z 2008r. Nr 133, poz. 848 ze zm.) oraz ustawy
z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (Dz. U.
z 2010r. Nr 46, poz. 275 ze zm.).

Poz. 294, 295

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem
15 grudnia 2010r. i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
Wójt
Krystyna Pławska

===================================================================================
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ZARZĄDZENIE NR 21/2011
WOJEWODY LUBUSKIEGO
z dnia 31 stycznia 2011r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Lubniewicach
Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998r.
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (Dz. U. z 2010r. Nr 176,
poz. 1190) oraz w związku z uchwałą Rady Miejskiej
w Lubniewicach Nr IV/17/2011 z dnia 25 stycznia
2011r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego, zarządza się, co następuje:
§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady
Miejskiej w Lubniewicach w pięciomandatowym
okręgu wyborczym Nr 1, w którym wybierany będzie jeden radny.
§ 2. Datę wyborów uzupełniających wyznacza się
na niedzielę 17 kwietnia 2011r.

§ 3. Terminy wykonania czynności wyborczych
poprzedzających przeprowadzenie wyborów określa
kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej
wiadomości oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.
Wojewoda Lubuski
Helena Hatka
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Poz. 295
Załącznik
do zarządzenia Nr 21/2011
Wojewody Lubuskiego
z dnia 31 stycznia 2011r.

KALENDARZ WYBORCZY
dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Lubniewicach zarządzonych na dzień
17 kwietnia 2011r.
TERMIN WYKONANIA
CZYNNOŚCI WYBORCZYCH

16 lutego 2011r.

26 lutego 2011r.

TREŚĆ CZYNNOŚCI

- podanie do publicznej wiadomości oraz ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego zarządzenia Wojewody Lubuskiego w sprawie wyborów
uzupełniających do Rady Miejskiej w Lubniewicach
- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o granicy,
numerze okręgu wyborczego i liczbie radnych wybieranych w okręgu, w którym
przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubniewicach
- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wlkp. o utworzeniu komitetu
wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego

28 lutego 2011r.

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Gorzowie Wlkp. kandydatów do Miejskiej
Komisji Wyborczej w Lubniewicach przez pełnomocników komitetów wyborczych

3 marca 2011r.

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wlkp. Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubniewicach

18 marca 2011r.
do godz. 24:00

- zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubniewicach list kandydatów na radnego

25 marca 2011r.

- zgłaszanie Burmistrzowi Lubniewic kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych

27 marca 2011r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

2 kwietnia 2011r.

- rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubniewicach
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego zawierających numery list, dane
o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnym oznaczeniem
kandydatów

3 kwietnia 2011r.

- powołanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Lubniewicach obwodowych komisji
wyborczych
- sporządzenie spisów wyborców

7 kwietnia 2011r.
15 kwietnia 2011r.
o godz. 24:00
16 kwietnia 2011r.
17 kwietnia 2011r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
- zakończenie kampanii wyborczej
- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców
- głosowanie

w godz. 8:00-22:00
UWAGA! Zgodnie z art. 205 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo
na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

2 95
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UCHWAŁA NR LXIX/503/10
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE
z dnia 30 września 2010r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów parków siłowni
wiatrowych w obrębie wsi Dzikowice i Długie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
2001r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.) i art. 20 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), w związku z uchwałą Rady
Miejskiej w Szprotawie Nr XXXVIII/327/09 z dnia
31.03.2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów parków siłowni wiatrowych
w obrębie wsi Dzikowice i Długie, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
terenów parków siłowni wiatrowych w obrębie wsi
Dzikowice i Długie

zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
g) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów;
h) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu;
i)

zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

j)

granice obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej,

Rozdział 1
Przedmiot i zakres ustaleń planu.
§ 1. Plan obejmuje obszar w granicach, określonych na rysunku planu, stanowiącym załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały, jako granica opracowania.
§ 2. 1) Integralnymi częściami uchwały są:
a) załącznik Nr 1 – rysunek planu w skali 1:2000;
b) załącznik Nr 2 – „Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania”;
c) załącznik Nr 3 – „Rozstrzygnięcie dotyczące
sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do
projektu planu”.
2) Załączniki Nr 2 i 3, o których mowa w ust. 1,
nie są ustaleniami planu
§ 3. 1) W planie określono:
a) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
b) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
c) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
d) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
e) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
f) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie

k) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
l)

stawki procentowe, na podstawie których
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2) W planie nie zostały określone, ze względu
na brak występowania:
a) granice obszarów wymagających przekształceń i rekultywacji;
b) granice terenów rekreacyjno – wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych;
c) granice obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości
oraz szczegółowe zasady i warunki scalania
i podziału nieruchomości objętych planem.
Rozdział 2
Ustalenia ogólne
§ 4. 1) Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej
uchwały mowa o:
a) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą
uchwałę w sprawie uchwalenia planu;
b) planie – należy przez to rozumieć niniejszy
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;
c) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
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d) granicach opracowania – należy przez to rozumieć granice opracowania niniejszego planu,
określone na rysunku planu;
e) terenie – należy przez to rozumieć teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, posiadający oznaczenie liczbowe i literowe;
f)

liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć linie, które rozgraniczają tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania;

g) minimalnej powierzchni działki budowlanej –
odnosi się to do działek wydzielanych na podstawie niniejszego planu i nie dotyczy działek
istniejących w dniu jego wejścia w życie;
w uzasadnionych przypadkach minimalna powierzchnia może zostać zmniejszona nie więcej
niż o 10%;
h) przepisach szczególnych – odnosi się to do
przepisów powszechnie obowiązujących;
i)

j)

Poz. 296

4) Zasady realizowania nowych sieci i obiektów infrastruktury technicznej określone zostały
w ustaleniach szczegółowych, w Rozdziale 3
uchwały.
5) Dopuszcza się lokalizację budynków stacji transformatorowych w odległości 1,5 metra od granicy działki z wyjątkiem tych miejsc, w których
na rysunku planu ustalona została nieprzekraczalna linia zabudowy.
6) W obrębie pasa technologicznego istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia, oznaczonej na rysunku planu
symbolem e Sn, wynoszącego 24 metry, po
12 metrów od osi linii, obowiązują następujące
ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu
terenu:
a) zakaz zabudowy;
b) zakaz sadzenia drzew i krzewów bezpośrednio
pod linią;
c) w przypadku modernizacji, przebudowy, nadbudowy, rozbudowy i odbudowy linii pas
technologiczny zmienia się analogicznie do
nowego przebiegu i parametrów technicznych linii.

obiektach budowlanych przeznaczonych do zachowania – należy przez to rozumieć, że nie
przewiduje się potrzeby wyburzania istniejących budynków; likwidacji istniejących budowli
lub zmiany sposobu zagospodarowania nieruchomości; jeżeli potrzeba dokonania wyburzeń,
usunięcia budowli lub zmiany sposobu zagospodarowania terenu wyniknie ze złego stanu
technicznego istniejącego zainwestowania lub
z realizacji innych ustaleń planu – dopuszcza
się tego rodzaju przekształcenia;

§ 6. Ustalenia ogólne w zakresie zasad ochrony
środowiska przyrodniczego i kulturowego

powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię zajętą przez nadziemną
część obiektu budowlanego liczoną przy styku
obiektu z powierzchnią terenu, bez wliczania
części podziemnych obiektu oraz części nadziemnych nie posiadających styku z powierzchnią terenu; w przypadku elektrowni wiatrowych
do powierzchni zabudowy nie wlicza się fundamentu i śmigieł.

2) Ustala się strefę ochrony konserwatorskiej
oznaczonej na rysunku planu jako OW – strefa
obserwacji
archeologicznej.
Lokalizowanie
obiektów budowlanych w granicach strefy podlega uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, zgodnie z przepisami szczególnymi.

2) Ustalenia ogólne obowiązują dla całego obszaru, w granicach opracowania.
3) Obszar w granicach opracowania może być
użytkowany tymczasowo, do czasu realizacji ustaleń
planu, w dotychczasowy sposób.
§ 5. Ustalenia ogólne w zakresie infrastruktury
technicznej
1) Istniejące sieci i urządzenia infrastruktury technicznej stanowią obiekty budowlane przeznaczone do zachowania.
2) Dopuszcza się możliwość modernizacji, przebudowy, nadbudowy, rozbudowy i odbudowy istniejących sieci i obiektów infrastruktury technicznej.
3) Dopuszcza się skrzyżowania projektowanych
sieci infrastruktury technicznej z istniejącymi.
Sposób usunięcia kolizji w takich przypadkach
określają przepisy szczególne.

1) Ustala się ochronę zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych, wskazanych na rysunku planu. Zasady prowadzenia prac ziemnych w obrębie stanowiska określają przepisy
szczególne.

3) Ustala się obowiązek zachowania istniejących
cieków wodnych, zadrzewień i zakrzewień
śródpolnych znajdujących się w strefie lokalnych korytarzy ekologicznych. Dopuszcza się
wycinkę drzew i krzewów pod warunkiem
wprowadzenia nasadzeń kompensacyjnych.
4) Na terenach przeznaczonych na inwestycje
ustala się obowiązek zdjęcia wierzchniej warstwy humusu przed przystąpieniem do prac
ziemnych.
5) Grunty w miejscach składowania materiałów,
w których powstawać mogą odcieki, należy odpowiednio zabezpieczyć przed infiltracją tych
odcieków oraz wyposażyć w systemy odwodnienia.
6) W przypadku obecności w ściekach deszczowych substancji ropopochodnych lub chemicznych, obowiązuje ich neutralizowanie na terenie własnym inwestora.
7) Obowiązuje utwardzenie i skanalizowanie terenów, na których mogłoby dojść do zanieczysz-
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8) Po zakończeniu prac budowlanych, teren przeznaczony do użytkowania rolniczego nakazuje
się przywrócić do stanu pierwotnego, umożliwiającego prowadzenie upraw rolniczych.
Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe dla terenów
§ 7. 1) Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1R o powierzchni 69,5171ha,
8R o powierzchni 33,7918ha, 10R o powierzchni
134,3523ha, 13R o powierzchni 1,7575ha, 15R o powierzchni194,3067ha, 23R o powierzchni 3,6445ha,
ustala się:
a) przeznaczenie podstawowe: teren rolniczy;
b) przeznaczenie uzupełniające:
sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury
technicznej, które mogą być lokalizowane
pod warunkiem, że ich lokalizacja nie będzie wymagała uzyskania zgody na zmianę
przeznaczenia gruntów rolnych, o której
mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2004r.
Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.), z wyłączeniem masztów telefonii komórkowej, dla
których obowiązuje zakaz lokalizowania,
budowle rolnicze i urządzenia budowlane
z nimi związane, o wysokości nie większej
niż 12m oraz o powierzchni zabudowy nie
większej niż 500m2 dla jednej działki rolnej,
drogi wewnętrzne, w tym drogi dojazdowe
do elektrowni wiatrowych,
stawy hodowlane i oczka wodne,
urządzenia: melioracji wodnych, przeciwpowodziowe i przeciwpożarowe dla potrzeb rolnictwa i mieszkańców wsi;
c) nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 23,5m od osi drogi 7KDZ w obrębie terenów: 1R, 10R;
d) nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 23,5m od osi drogi 18KDZ w obrębie terenu, 15R, 23R;
e) nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 18m od osi drogi 14KDL w obrębie terenu
15R, 8R;
f)

zakaz lokalizowania obiektów budowlanych
innych niż wymienione w punkcie 2., w tym
przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

2) Dla obszaru oznaczonego na rysunku planu
jako lokalny korytarz ekologiczny, zlokalizowanego
w obrębie terenów: 1R i 10R obowiązują następujące zasady:
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a) korytarz pełni funkcję łącznika przyrodniczego pomiędzy kompleksami leśnymi i łąkowymi;
b) obowiązuje zakaz lokalizowania obiektów
budowlanych kubaturowych, w tym budowli
rolniczych;
c) dopuszcza się lokalizację dróg wewnętrznych
o nawierzchni nieutwardzonej.

3) W obrębie zewidencjonowanych stanowisk
archeologicznych, zlokalizowanych na terenie 1R,
opisanych na rysunku planu numerami: 67, 71, 73
i 87, zlokalizowanych na terenie 10R, opisanych na
rysunku planu numerami: 56, 57, 59, 60,61, 62, 63,
64, 65 i 66, obowiązują ustalenia § 6 ust. 1.
4) W pasie technologicznym istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia oznaczonej symbolem e Sn, wskazanym na rysunku planu w obrębie terenu 15R, obowiązują ustalenia § 5 ust. 6.
§ 8. 1) Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: 11R/E o powierzchni 6,8657ha, oraz
12R/E o powierzchni 9,0352ha, ustala się:
a) przeznaczenie podstawowe: teren rolniczy
przeznaczony na lokalizację maksymalnie
jednej wieży elektrowni wiatrowych o mocy
od 1,5MW do 3,0MW, na każdym z wymienionych w ust. 1 terenów;
b) przeznaczenie uzupełniające:
sieci i obiekty infrastruktury technicznej
towarzyszące elektrowniom wiatrowym,
sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury
technicznej nie związane z funkcją podstawową określoną w punkcie 1, pod warunkiem, że ich lokalizacja nie będzie wymagała uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych, o której mowa
w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego
1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2004r.
Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.) oraz nie będzie uniemożliwiała realizacji przeznaczenia podstawowego, określonego w punkcie 1, z wyłączeniem masztów telefonii
komórkowej, dla których obowiązuje zakaz
lokalizowania,
drogi wewnętrzne, w tym place oraz drogi
montażowe służące do dojazdu do wież
elektrowni wiatrowych;
c) zakaz lokalizowania innych niż wymienione
w punkcie 1 i 2 obiektów budowlanych,
w tym zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi;
d) zmianę przeznaczenia gruntów rolnych, nie
stanowiących zwartego kompleksu użytków
rolnych pochodzenia mineralnego, na cele
nierolnicze pod wieże elektrowni wiatrowych
oraz place i drogi montażowe pod warunkiem, że ich lokalizacja nie będzie wymagała
uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia
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gruntów rolnych, o której mowa w art. 7
ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity
Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.);
pozostała część terenu pozostaje w użytkowaniu rolniczym;
e) możliwość podziału na działki w celu wydzielenia terenów na lokalizację wież elektrowni
wiatrowych, placów i dróg montażowych
umożliwiających dojazd do nich;
f)

nieprzekraczalne linie zabudowy określone
na rysunku planu, w tym: nieprzekraczalną
linię zabudowy dla terenu 11R/E w odległości
23,5m od osi drogi 7KDZ;

g) zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:
maksymalna wysokość wież elektrowni
wiatrowych – 150 metrów nad poziomem
terenu,
maksymalna wysokość liczona od poziomu terenu do najwyżej położonego punktu
śmigła wirnika – 200 metrów,
maksymalna powierzchnia zabudowy dla
jednej wieży elektrowni wiatrowej –
625m2,
powierzchnia nadziemna wieży elektrowni
wiatrowej matowa, w pastelowych kolorach, nie stanowiących kontrastu z otoczeniem,
elektrownie wymagają zgłoszenia i oznakowania jako przeszkody lotnicze, zgodnie
z przepisami szczególnymi.
2) W obrębie zewidencjonowanego stanowiska
archeologicznego, zlokalizowanego na terenie
12R/E, opisanego na rysunku planu numerem: 17,
obowiązują ustalenia § 6 ust. 1.

cie 1, z wyłączeniem masztów telefonii
komórkowej, dla których obowiązuje zakaz
lokalizowania,
drogi wewnętrzne, w tym place oraz drogi
montażowe służące do dojazdu do wież
elektrowni wiatrowych;
c) zakaz lokalizowania innych niż wymienione
w punkcie 1 i 2 obiektów budowlanych,
w tym zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi;
d) zmianę przeznaczenia gruntów rolnych, nie
stanowiących zwartego kompleksu użytków
rolnych pochodzenia mineralnego, na cele
nierolnicze pod wieże elektrowni wiatrowych
oraz place i drogi montażowe pod warunkiem, że ich lokalizacja nie będzie wymagała
uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia
gruntów rolnych, o której mowa w art. 7
ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity
Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.);
pozostała część terenu pozostaje w użytkowaniu rolniczym;
e) możliwość podziału na działki w celu wydzielenia terenów na lokalizację wież elektrowni
wiatrowych, placów i dróg montażowych
umożliwiających dojazd do nich;
f)

nieprzekraczalne linie zabudowy określone
na rysunku planu;

g) zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:
maksymalna wysokość wież elektrowni
wiatrowych – 150 metrów nad poziomem
terenu,
maksymalna wysokość liczona od poziomu terenu do najwyżej położonego punktu
śmigła wirnika – 200 metrów,

§ 9. 1) Dla terenu o powierzchni 46,3878ha,
oznaczonego na rysunku planu symbolem 17R/E,
ustala się:

maksymalna powierzchnia zabudowy dla
jednej wieży elektrowni wiatrowej –
625m2,

a) przeznaczenie podstawowe: teren rolniczy
przeznaczony na lokalizację maksymalnie
czterech wież elektrowni wiatrowych o mocy
od 1,5 MW do 3,0 MW każda;

powierzchnia nadziemna wieży elektrowni
wiatrowej matowa, w pastelowych kolorach, nie stanowiących kontrastu z otoczeniem,

b) przeznaczenie uzupełniające
sieci i obiekty infrastruktury technicznej
towarzyszące elektrowniom wiatrowym,
sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury
technicznej nie związane z funkcją podstawową określoną w punkcie 1, pod warunkiem, że ich lokalizacja nie będzie wymagała uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych, o której mowa
w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego
1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2004r.
Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.) oraz nie będzie uniemożliwiała realizacji przeznaczenia podstawowego, określonego w punk-

elektrownie wymagają zgłoszenia i oznakowania jako przeszkody lotnicze, zgodnie
z przepisami szczególnymi.
2) W pasie technologicznym istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia oznaczonej symbolem e Sn, wskazanym na rysunku planu na terenie 17 R/E, obowiązują ustalenia
§ 5 ust. 6.
§ 10. 1) Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami: 2ZL o powierzchni 0,7537ha,
4ZL o powierzchni 1,6403ha, 5ZL o powierzchni
2,3567ha, 6ZL o powierzchni 0,2894ha, 9ZL o powierzchni 0,3936ha, 16ZL o powierzchni 0,1210ha,
19ZL o powierzchni 25,5557ha, 20ZL o powierzchni
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5,5594ha, 21ZL o powierzchni 2,3076ha, 22ZL o powierzchni 1,5966ha, ustala się:
a) przeznaczenie podstawowe: teren leśny;
b) przeznaczenie uzupełniające:
sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury
technicznej, które mogą być lokalizowane
pod warunkiem, że ich lokalizacja nie będzie wymagała uzyskania zgody na zmianę
przeznaczenia gruntów leśnych, o której
mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2004r.
Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.) z wyłączeniem masztów telefonii komórkowej, dla
których obowiązuje zakaz lokalizowania,
drogi wewnętrzne;
c) zakaz lokalizowania innych niż wymienione
w punkcie 2. obiektów budowlanych, w tym
zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi.
2) Dla obszaru oznaczonego na rysunku planu
jako lokalny korytarz ekologiczny na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2ZL, 4ZL,
5ZL, 6ZL, 9ZL, 19ZL, 20ZL, obowiązują następujące
zasady:
a) korytarz pełni funkcję łącznika przyrodniczego pomiędzy kompleksami leśnymi i łąkowymi;
b) obowiązuje zakaz lokalizowania obiektów
budowlanych kubaturowych, w tym budowli
rolniczych;
c) dopuszcza się lokalizację dróg wewnętrznych
o nawierzchni nieutwardzonej.
3) W granicach terenu 19ZL wskazano na rysunku planu strefę ochrony pośredniej wewnętrznej
ujęcia wody, ustanowioną decyzją ROŚ.II – s.och. –
N/1 – 6226/3/3/00 z dnia 15.09.2000r., w której obowiązują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu, ustalone w niniejszej decyzji.
§ 11. 1) Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 3WS o powierzchni 0,1373ha,ustala
się:
a) przeznaczenie podstawowe: wody powierzchniowe, pełniące funkcję lokalnego korytarza ekologicznego;
b) przeznaczenie uzupełniające:
urządzenia melioracji wodnych,
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sieci infrastruktury technicznej, dla których ustala się możliwość poprowadzenia przez ciek,
mosty umożliwiające przekraczanie cieku;
c) zakaz lokalizowania innych niż wymienione
w punkcie 2. obiektów budowlanych, w tym
zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi.

§ 12. 1) Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami: 7KDZ o powierzchni 3,8777ha,
18KDZ o powierzchni 2,0643ha,ustala się:
przeznaczenie podstawowe: droga publiczna, klasy technicznej Z – zbiorcza;
przeznaczenie uzupełniające: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, z wyłączeniem masztów telefonii komórkowej,
dla których obowiązuje zakaz lokalizowania,
szerokość w liniach rozgraniczających
zgodna z granicami własności terenu.
§ 13. 1) Dla terenu o powierzchni 0,9620ha oznaczonego na rysunku planu symbolem 14KDL, ustala
się:
a) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna,
klasy technicznej L – lokalna;
b) przeznaczenie uzupełniające: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej z wyłączeniem
masztów telefonii komórkowej, dla których
obowiązuje zakaz lokalizowania;
c) szerokość w liniach rozgraniczających zgodna z granicami własności terenu.
Rozdział 4
Stawki procentowe, na podstawie których ustala
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
§ 14. Ustala się jednorazową opłatę od wzrostu
wartości nieruchomości w wysokości 30%.
Rozdział 5
Przepisy końcowe
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Zdzisław Paprocki
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXIX/503/10
Rady Miejskiej w Szprotawie
z dnia 30 września 2010r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 14

– 1324 –

Poz. 296, 297

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXIX/503/10
Rady Miejskiej w Szprotawie
z dnia 30 września 2010r.
Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą
do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXIX/503/10
Rady Miejskiej w Szprotawie
z dnia 30 września 2010r.
Rozstrzygniecie dot. sposobu rozpatrzenia uwag
zgłoszonych do projektu planu

Ustalenia planu nie powodują konieczności realizacji
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
należą do zadań własnych gminy.

1. Stwierdza sie zgodność miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów parków siłowni wiatrowych w obrębie wsi Dzikowice
i Długie z ustaleniami „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy i Miasta Szprotawa” zatwierdzonym uchwałą
Nr XXVI/144/2000 Rady Miejskiej w Szprotawie
z dnia 30 czerwca 2000r., zmienionym uchwałą
Nr LII/422/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia
29
stycznia
2010r.,
zmienionym
uchwałą
Nr LVIII/448/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia
29 kwietnia 2010r.
2. Po wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów parków siłowni wiatrowych w obrębie wsi Dzikowice
i Długie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu w dniach od 5 lipca
2010r. do 26 lipca 2010r. nie wniesiono żadnych
uwag do projektu planu.
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297
297

UCHWAŁA NR XXXII/288/10
RADY GMINY ŻARY
z dnia 4 listopada 2010r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kadłubia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
tekst jednolity ze zm.1), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.2),
w oparciu o uchwałę Nr XXII/197/09 Rady Gminy
Żary z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kadłubia i po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Żary uchwalonej uchwałą
Nr XXXI/277/10 Rady Gminy Żary z dnia 30 września
2010r. uchwala się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Przedmiotem uchwały jest miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kadłubia.

2. Granice terenu objętego planem określone
zostały na rysunku planu, stanowiącym załącznik
graficzny do niniejszej uchwały.
3. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:
1) załącznik graficzny – rysunek planu w skali
1: 1 000 wraz z wyrysem ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
2) załącznik Nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do
publicznego wglądu projektu planu;
3) załącznik Nr 3 – rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych.
§ 2. 1. Przedmiotem ustaleń planu jest przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, infrastrukturę techniczną i komunikację.
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2. Na obszarze objętym niniejszą uchwałą wyodrębnia się tereny wydzielone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, które przeznacza się pod:
1) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczoną symbolami MN;
2) komunikację, oznaczoną symbolami:
b) KDW - droga wewnętrzna;
3) infrastrukturę techniczną, oznaczoną symbolem
E – elektroenergetyka.
§ 3. 1. Ustalenia planu w obszarze, o którym
mowa w § 1 ust. 2, zawarte są w treści niniejszej
uchwały, obejmującej:
1) rozdział 1, zawierający przepisy ogólne;
2) rozdział 2, zawierający przepisy obowiązujące
w całym obszarze objętym planem, określające:
a) zasady przeznaczenia terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
lub różnych zasadach zagospodarowania;
b) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
przyrody

d) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
e) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
f)

szczegółowe zasady i warunki
i podziału nieruchomości;

1) granica obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) strefa techniczna.

a) KDD - drogi dojazdowe;

c) zasady ochrony środowiska,
i krajobrazu kulturowego;
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scalania

g) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji;
h) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej;
i)

sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

j)

stawka procentowa, służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

3) rozdział 3, zawierający przepisy dotyczące wydzielonych stref, określające szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
4) rozdział 4, zawierający warunki zagospodarowania dla poszczególnych terenów, określające:
a) przeznaczenie terenów;
b) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;
5) rozdział 5, zawierający przepisy końcowe.
2. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu:

3. Pozostałe, niewymienione w ust. 2 elementy
rysunku planu, jak np. treść podkładu mapowego,
mają charakter informacyjny i nie są ustaleniami
planu.
§ 4. § 4. Ilekroć jest mowa o:
1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą
uchwałę, o ile z treści zapisu nie wynika inaczej;
2) planie – należy przez to rozumieć wszystkie
ustalenia dotyczące obszaru objętego niniejszą
uchwałą;
3) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
4) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 niniejszej
uchwały;
5) terenie – należy przez to rozumieć obszar o tożsamym rodzaju przeznaczenia, wyznaczony na
rysunku planu liniami rozgraniczającymi
i oznaczony symbolem literowym i liczbowym;
6) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to
rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, który
dominuje w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi, obejmujący min. 51% powierzchni nieruchomości lub/i min. 51% powierzchni całkowitej wszystkich budynków istniejących i planowanych, położonych w jej
granicach;
7) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to
rozumieć rodzaj przeznaczenia inny niż podstawowy, który uzupełnia i wzbogaca użytkowanie podstawowe i nie może zaistnieć bez
przeznaczenia podstawowego;
8) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć definicję zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie, z dopuszczeniem w bryle budynku, lokalnych dominant o indywidualnych wysokościach, z zastrzeżeniem, iż rzut dominanty
nie może przekroczyć 10% powierzchni zabudowy tego budynku;
9) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni zabudowy, tj. największą obszarowo powierzchnię poziomego rzutu
jednej kondygnacji naziemnej, liczonej po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych
wszystkich obiektów budowlanych, wraz z budynkami gospodarczymi i pomocniczymi, występującymi w obrębie danej nieruchomości;
10) nieuciążliwej działalności usługowej – należy
rozumieć taki rodzaj usług, który nie wywołuje
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uciążliwości dla otoczenia w rozumieniu przepisów prawa budowlanego;
11) zagospodarowaniu tymczasowym – należy
przez to rozumieć dotychczasowy sposób korzystania z terenu, do momentu wprowadzenia
zainwestowania zgodnego z ustaleniami planu;
12) stawce procentowej – należy przez to rozumieć
wzrost wartości nieruchomości spowodowany
ustaleniami planu, upoważniający do pobrania
od właściciela jednorazowej opłaty w przypadku jej zbycia, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
13) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez
to rozumieć granicę wzdłuż terenów komunikacji, poza którą nie może być wysunięte główne
lico budynku;
14) reklamie wielkogabarytowej – należy przez to
rozumieć wolnostojące, trwale związane z gruntem urządzenie reklamowe, w tym umieszczane
na elementach konstrukcyjnych, obiektach budowlanych lub ogrodzeniach, którego przynajmniej jeden z wymiarów przekracza 4,0m;
15) strefie technicznej – należy przez to rozumieć
strefy od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej obejmujące pasy terenu wzdłuż sieci,
pozwalające na stały lub okresowy dostęp operatora kontrolującego stan sieci, a w przypadku
awarii – na jej usunięcie, ustalane na podstawie
rodzaju sieci, średnicy i głębokości jej posadowienia.
Rozdział 2
Przepisy obowiązujące w całym obszarze objętym
planem
§ 5. 1. Ustala się zasady przeznaczenia terenów.
2. Tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi
mogą być zagospodarowane wyłącznie na cele
zgodne z podstawowym przeznaczeniem lub łącznie
z przeznaczeniem dopuszczalnym, zgodnie z ustaleniami określonymi w zapisach niniejszej uchwały,
w tym warunkami zagospodarowania dla poszczególnych terenów, zawartymi w rozdziale 4.
3. W ramach terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, obok zagospodarowania zgodnego
z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym,
mogą występować miejsca postojowe dla samochodów osobowych, sieci i urządzenia infrastruktury
technicznej oraz zieleń urządzona, o ile z treści
uchwały zapisów szczegółowych nie wynika inaczej.
§ 6. 1. Ustala się zasady ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego w stosunku do wszelkich działań budowlanych, w szczególności dotyczących realizacji obiektów, budowy ogrodzeń, instalacji elementów reklamowanych i obiektów małej architektury.
2. Nakazuje się:
1) dbanie o docelowe ukształtowanie linii zabudowy, zieleni i ogrodzeń, w szczególności od
strony dróg;
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2) zachowanie odpowiednich gabarytów budynków w zakresie ich wysokości, formy dachu
i układu kalenicy oraz podziałów stolarki okiennej, w dostosowaniu do cech lokalnego krajobrazu i wartościowych elementów występujących w okolicy;
3) realizację w granicach każdej nieruchomości
terenów biologicznie czynnych, do których należą tereny zieleni niskiej – trawniki, zieleni
średniej – krzewy, zieleni wysokiej – drzewa;
4) przeznaczenie pasa terenu, pomiędzy linią zabudowy a linią rozgraniczającą teren pod realizację:
a) utwardzonego wjazdu na teren działki;
b) dojścia do budynku;
c) zadaszonego i osłoniętego miejsca pod pojemniki na śmieci;
d) miejsc do parkowania;
e) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
f)

zieleni urządzonej i elementów małej architektury.

3. Zakazuje się:
1) stosowania materiałów wykończeniowych typu: blacha trapezowa i falista oraz siding;
2) lokalizacji reklam wielkogabarytowych;
3) realizacji ogrodzeń z prefabrykatów betonowych.
§ 7. 1. Ustala się zasady ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego.
2. Zakazuje się realizacji działalności gospodarczych mogących zawsze i potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach ochrony środowiska.
3. W zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem nakazuje się stosowanie paliw ekologicznych, o niskiej zawartości związków siarki.
4. W zakresie ochrony powierzchni ziemi i środowiska przed odpadami:
1) nakazuje się:
a) gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych zgodnie z regulacjami obowiązującymi
w gminie;
b) zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi organicznej, odpowiednie zdeponowanie oraz ponowne wykorzystanie przy robotach ziemnych związanych z realizacją inwestycji;
2) dopuszcza się wykorzystanie dla potrzeb niwelacji terenu mas ziemnych, stanowiących grunt
rodzimy,
usuwany
lub
przemieszczany,
w związku z realizacją przedsięwzięcia lub realizacją elementów zagospodarowania terenu,
z zastrzeżeniem przepisów o ograniczeniu
zmian naturalnego ukształtowania.
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5. W zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniem nakazuje się uszczelnianie powierzchni komunikacyjnych, w tym placów, dróg i parkingów.

3. Postuluje się przeprowadzenie podziałów nieruchomości zgodnie z liniami postulowanymi, wyznaczonymi na rysunku planu.

6. W zakresie ochrony terenów zieleni i wartości
krajobrazowych nakazuje się:

4. W przypadku innego podziału niż określony
w ust. 3, wydzielanie działek może odbywać się
z zachowaniem następujących zasad:

1) utrzymanie istniejącej zieleni, z dopuszczeniem
wycinki w sytuacji konieczności wprowadzenia
niezbędnych rozwiązań z zakresu inwestycji,
w tym dotyczących infrastruktury technicznej
i komunikacji oraz porządkowania struktury
osadniczej, wprowadzając w każdym przypadku
obowiązek wyrównania poniesionych strat
w strukturze zieleni;
2) kształtowanie nowej zieleni w sposób niekolidujący z zabudową, wprowadzanie nasadzeń,
przy uwzględnieniu docelowej wysokości i rozłożystości.
7. W zakresie ochrony przed hałasem – tereny
oznaczone na rysunku planu symbolami „MN” wskazuje się jako przyporządkowane rodzajowi „tereny mieszkaniowe" z dopuszczonym poziomem
hałasu określonym w przepisach odrębnych.
§ 8. 1. Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
2. Osoby prowadzące roboty budowlane
i ziemne na obszarze objętym planem, w przypadku
ujawnienia w trakcie prac przedmiotu, które posiada
cechy zabytku, zobowiązuje się do:
1) wstrzymania wszelkich prac mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;
2) zabezpieczenia przy użyciu dostępnych środków tego przedmiotu i miejsca jego odkrycia;
3) niezwłocznego zawiadomienia o powyższym
wojewódzkiego konserwatora zabytków lub
Wójta Gminy Żary, który jest obowiązany niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 3 dni przekazać wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przyjęte zawiadomienie.
§ 9. 1. Ustala się wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.
2. Nakazuje się zagospodarowywanie terenów
komunikacji pieszej w sposób umożliwiający poruszanie się po nich osobom niepełnosprawnym.
3. Dopuszcza się stosowanie elementów:
1) małej architektury, zieleni i akcentów plastycznych;

1) wielkość i kształt działek powinny być dostosowane do ich przeznaczenia, w tym powinny
zapewniać warunki dla parkowania i garażowania pojazdów osób zamieszkałych i użytkowników;
2) działki powinny mieć dostęp do drogi publicznej, w tym także poprzez drogi wewnętrzne;
3) działki powinny posiadać dostęp do infrastruktury technicznej.
5. Przy dokonywaniu podziałów i łączeniu działek
należy uwzględnić istniejące i projektowane uzbrojenie, z zachowaniem pasów eksploatacyjnych według zasad określonych przez dysponentów sieci.
6. Zakazuje się wtórnych podziałów terenów
przeznaczonych pod drogi publiczne oznaczone na
rysunku planu symbolem KDD.
§ 11. 1. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji.
2. Podstawowy układ komunikacji drogowej, obsługujący teren stanowią:
1) drogi dojazdowe oznaczone na rysunku planu
symbolem KDD;
2) droga wewnętrzna, oznaczona na rysunku planu symbolem KDW.
3. W sytuacji przebudowy, rozbudowy i budowy
elementów układu komunikacji, należy uwzględnić
projektowane oraz istniejące sieci uzbrojenia terenu,
z dopuszczeniem ich przełożenia na koszt administratora drogi i na warunkach uzgodnionych z gestorem danej sieci.
§ 12. 1. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.
2. Sieci infrastruktury technicznej należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających dróg.
3. Dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na terenach innych niż wymienione w ust. 2, o ile nie zostaną zakłócone podstawowe funkcje tych terenów.
4. W zakresie zaopatrzenia w wodę:

2) użytkowych, w szczególności lamp oświetleniowych, koszy na śmieci, posadzek na wydzielonych ciągach pieszych i pieszo – jezdnych.

1) ustala się docelowo realizację wiejskiej sieci
wodociągowej i pełne zaopatrzenie w wodę
z tej sieci;

§ 10. 1. Ustala się szczegółowe zasady i warunki
scalania i podziału nieruchomości.

2) dopuszcza się możliwość budowy studni, do
czasu realizacji sieci wodociągowej.

2. W obszarze objętym planem nie występują tereny podlegające scaleniu.

5. W zakresie odprowadzenia ścieków bytowych
i komunalnych oraz wód opadowych i roztopowych,
zwanych dalej ściekami:
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1) zakazuje się wprowadzania ścieków bytowych
i komunalnych do gruntu;

struktury technicznej oraz obiektów stanowiących
zaplecze budowlane dla realizowanej inwestycji.

2) nakazuje się lokalizowanie nowej sieci kanalizacyjnej w liniach rozgraniczających dróg,
z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

3. Nakazuje się likwidację tymczasowego zagospodarowania, w przypadku możliwości realizacji
przeznaczenia zgodnego z ustaleniami planu.

3) dopuszcza się:

§ 14. Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
w wysokości 5% wzrostu wartości nieruchomości.

a) realizację sieci kanalizacyjnych na terenach
działek prywatnych, za zgodą właściciela terenu i na warunkach określonych przez administratora sieci;
b) budowę szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości, do czasu realizacji systemu kanalizacji.
6. W zakresie elektroenergetyki:
1) ustala się pokrycie zapotrzebowania z istniejącej lub rozbudowanej sieci elektroenergetycznej;
2) dopuszcza się:
a) realizację stacji transformatorowych na terenie własnym inwestora, jego kosztem
i staraniem stosownie do potrzeb;
b) zasilanie nowych odbiorców energii elektrycznej z projektowanej stacji transformatorowej.
7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło:
1) ustala się realizację sieci ciepłowniczej w liniach rozgraniczających dróg;
2) dopuszcza się dostawę ciepła dla celów grzewczych i bytowych poprzez wykorzystanie nieuciążliwych źródeł ciepła, w tym: energii elektrycznej, gazu, oleju opałowego lub innych niekonwencjonalnych ekologicznych źródeł.
8. W zakresie telekomunikacji:
1) ustala się zapewnienie dostępu do istniejącej
lub rozbudowanej sieci telekomunikacyjnej;
2) nakazuje się skablowanie sieci;
3) dopuszcza się lokalizację infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu.
9. W zakresie zaopatrzenia w gaz – ustala się
dystrybucję sieci gazowej w uzgodnieniu z operatorem sieci po spełnieniu warunków technicznych
i ekonomicznych przyłączenia na zasadach określonych przez operatora sieci, zgodnie z ustawą Prawo
energetyczne i rozporządzeniami wykonawczymi do
tej ustawy.
10. W zakresie gospodarki odpadami – nakazuje
się usuwanie nieczystości poprzez gromadzenie na
terenie działek odpadów stałych, z uwzględnieniem
ich segregacji i wywóz ich na wysypisko przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo.
§ 13. 1. Ustala się sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania
terenów.
2. Zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych, za wyłączeniem obiektów i urządzeń infra-

Rozdział 3
Przepisy dotyczące wydzielonych stref, określające
szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy
§ 15. Ustala się strefy techniczne, w których zakazuje się lokalizacji zabudowy i trwałych nasadzeń:
1) dla istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej wyznacza się strefę zgodnie z rysunkiem planu;
2) dla pozostałych istniejących i projektowanych
sieci należy zachować pasy robocze o szerokości uzależnionej od ich średnicy i typu, ustalone
indywidualnie przez właściwego dysponenta
sieci.
Rozdział 4
Warunki zagospodarowania dla poszczególnych
terenów
§ 16. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu
symbolami MN.
2. Ustala się przeznaczenie terenów:
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca wraz z przynależnym
zagospodarowaniem terenu;
2) dopuszczalne:
a) nieuciążliwa działalność usługowa, handlowa
lub rzemieślnicza, realizowana wyłącznie na
zasadzie wykorzystania części budynku
mieszkalnego, zajmująca maksymalnie 30%
powierzchni całkowitej budynku, pod warunkiem zagwarantowania właściwej obsługi
w zakresie: dojazdów, dostaw, miejsc parkingowych, składowania odpadów;
b) ogrody przydomowe wraz z elementami małej architektury.
3. Zagospodarowanie terenu, parametry i wskaźniki:
1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 30%
powierzchni działki;
2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna –
40% powierzchni działki;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości
5,0m od linii rozgraniczających;
4) program parkingowy i garażowy:
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a) dla zabudowy mieszkaniowej - nie mniej niż
1 miejsce postojowe lub garaż;
b) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – nie mniej niż dodatkowe 1 miejsce postojowe na każde 25m² powierzchni
użytkowej lokalu.
4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
1) ustala się:
a) szerokość elewacji frontowej – od 10,0m do
18,0m.;
b) wysokość zabudowy:
mieszkaniowej – do 2 kondygnacji, w tym
poddasze użytkowe, ale nie więcej niż
10,0m.,
gospodarczej i pomocniczej, w tym garaży
– 1 kondygnacja, ale nie wyższa niż 4,0m.;
2) w zakresie geometrii dachu ustala się:

Poz. 297

1) ustala się budowę nowych elementów układu
komunikacyjnego wraz z budową sieci uzbrojenia technicznego;
2) dopuszcza się:
a) realizację elementów związanych z obsługą
komunikacji;
b) realizację dróg w formie ciągów pieszo –
jezdnych;
c) stosowanie indywidualnych rozwiązań w zakresie nawierzchni, oświetlenia, zieleni, elementów małej architektury.
3. Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu – nakazuje się utrzymanie minimalnej szerokości drogi w liniach rozgraniczających wynoszącej
8,0m.
§ 19. 1. Wyznacza się teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, oznaczony na rysunku
planu symbolem E.
2. Ustala się przeznaczenie terenu:

a) dachy dwu – i wielospadowe, o kącie nachylenia połaci od 30° do 45°;

1) podstawowe – stacja transformatorowa wraz
z przynależnym zagospodarowaniem terenu;

b) możliwość umieszczania okien połaciowych
i lukarn;

2) dopuszczalne:

c) dla budynków gospodarczych i pomocniczych – dachy indywidualne.
§ 17. 1. Wyznacza się tereny dróg dojazdowych
wraz z urządzeniami towarzyszącymi, oznaczone na
rysunku planu symbolem KDD.
2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) nakazuje się:
a) budowę nowych elementów układu komunikacyjnego wraz z budową sieci uzbrojenia
technicznego;
b) budowę obiektów komunikacji pieszej;
2) dopuszcza się:
a) korektę istniejącego układu komunikacyjnego w projektach technicznych budowy i modernizacji dróg;
b) budowę obiektów komunikacji rowerowej;
c) realizację zieleni;
d) realizację urządzeń związanych z obsługą
komunikacji – zatok, elementów małej architektury, tablic reklamowych i znaków informacyjnych.
3. Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu – nakazuje się utrzymanie szerokości drogi
w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem
planu.
§ 18. 1. Wyznacza się teren drogi wewnętrznej
wraz z urządzeniami towarzyszącymi, oznaczony na
rysunku planu symbolem KDW.
2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) wszelkie urządzenia i sieci infrastruktury
technicznej;
b) zieleń izolacyjna.
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się:
a) aby uciążliwości bądź szkodliwości dla środowiska wywołane przez obiekt i urządzenia
nie wykraczały poza granice terenu, na którym są zlokalizowane i tym samym nie powodowały konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania,
b) zagwarantowanie dojazdu dla obsługi technicznej terenu i zagospodarowania;
2) dopuszcza się grodzenie terenu.
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Rozdział 5
Przepisy końcowe
§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Żary.
§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i podlega publikacji
na stronie internetowej Gminy Żary.
Przewodniczący Rady
Marian Peszek
______________________________________________
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
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poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218, Dz. U 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U
z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675.
2
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, Dz. U. z 2005r. Nr 113,
poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Dz. U. z 2006r. Nr 45, poz. 319,
Nr 225, poz. 1635, Dz. U. z 2007r. Nr 127, poz. 880, Dz. U. z 2008r.
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, Dz. U.
z 2010r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz 675, Nr 119,
poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz.1043.
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXII/288/10
Rady Gminy Żary
z dnia 4 listopada 2010 r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXII/288/10
Rady Gminy Żary
z dnia 4 listopada 2010r.
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o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy Żary rozstrzyga, co następuje:
1) z ustaleń zawartych w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kadłubia obejmującego tereny
w granicach określonych w załączniku graficznym Nr 1 wynika, że realizacja zapisanych
w nim zadań z zakresu infrastruktury technicznej, pociąga za sobą wydatki z budżetu gminy,
w zakresie realizacji zadań własnych;

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU PLANU
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.)
Rada Gminy Żary rozstrzyga, co następuje:
Do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Kadłubia wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą skutków wpływu
ustaleń planu na środowisko w siedzibie Urzędu
Gminy w Żarach przy Al. Jana Pawła II 6 w dniach
od 23 lipca 2010r. do 13 sierpnia 2010r., nie wniesiono uwag zgodnie z wykazem uwag stanowiących
integralną część dokumentacji formalno – prawnej
prac planistycznych.

2) inwestycje i nakłady wynikające z realizacji zapisów przedmiotowej uchwały, w zakresie budowy i rozbudowy infrastruktury technicznej,
które są niezbędne dla prawidłowego i uporządkowanego zagospodarowania terenu objętego planem, będą finansowane ze środków:
a) budżetowych gminy, wg harmonogramu
planowanych do realizacji inwestycji oraz zadań wprowadzanych w kolejnych latach do
budżetu przez Radę Gminy Żary;

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXII/288/10
Rady Gminy Żary
z dnia 4 listopada 2010r.

b) pozabudżetowych, w tym z funduszy Unii Europejskiej;
c) wynikających z porozumień, w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego;

ROZSTRZYGNIĘCIE
dotyczy sposobu realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania
zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kadłubia.

d) własnych inwestorów, na terenie posiadanych przez nich nieruchomości;
e) własnych operatorów sieci.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.),
art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

===================================================================================
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UCHWAŁA NR I/06/2010
RADY GMINY LUBRZA
z dnia 2 grudnia 2010r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz
szczegółowe warunki jego funkcjonowania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591ze zm.: Dz. U.
z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U.
z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U.
z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz. U.
z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U.
z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U.
z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218; Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458; Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,
poz. 1241; Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 106, poz. 675) w związku z art. 9a ust. 15 ustawy
z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy

w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.: Dz. U.
z 2009r. Nr 206, poz. 1589; Dz. U. z 2010r. Nr 28,
poz. 146, Nr 125, poz. 842) Rada Gminy Lubrza
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza zespołu interdyscyplinarnego dokonuje się zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy członków zespołu.
2. Na wniosek przewodniczącego zespół interdyscyplinarny wybiera spośród swoich członków wiceprzewodniczącego i sekretarza.
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3. Przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz tworzą prezydium zespołu interdyscyplinarnego.
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2. Powołanie członków zespołu przez Wójta
Gminy Lubrza następuje w formie zarządzenia.

§ 2. 1. Pracami zespołu interdyscyplinarnego kieruje przewodniczący, we współdziałaniu z pozostałymi członkami prezydium zespołu.

§ 5. Odwołanie członka zespołu interdyscyplinarnego przez Wójta Gminy Lubrza następuje,
w formie pisemnej, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o odwołanie.

2. Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego
w szczególności:

§ 6. 1. Posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego
zwołuje przewodniczący:

1) ustala przedmiot i termin posiedzeń zespołu,

1) z własnej inicjatywy,

2) przewodniczy posiedzeniom zespołu,

2) na wniosek co najmniej połowy członków prezydium zespołu,

3) reprezentuje zespół w stosunku do innych organów i instytucji,

3) na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zespołu.

4) inicjuje i organizuje prace zespołu
3. W razie nieobecności przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego zastępuje go wiceprzewodniczący.
§ 3. Z posiedzeń zespołu interdyscyplinarnego
sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący lub w razie jego nieobecności, wiceprzewodniczący oraz sekretarz.
§ 4. 1. Przedstawiciele, o których mowa w art. 9a
ust. 3 – 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180,
poz. 1493 z późn. zm.) mogą na bieżąco zgłaszać
pisemnie kandydatów na członka zespołu interdyscyplinarnego.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2
i 3, przewodniczący wyznacza termin posiedzenia
zespołu w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia wniosku.
§ 7. Pierwsze posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego zwołuje Wójt Gminy Lubrza w terminie
21 dni od dnia powołania zespołu.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lubrza.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Piotr Kaczkowski
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UCHWAŁA NR III/12/10
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI
z dnia 15 grudnia 2010r.
w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Nowa Sól
– Miasto
Na podstawie art. 14 ust. 5 w związku z art. 5c pkt 1
i art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572
ze zmianami), uchwala się co następuję:
§ 1. Niniejszą uchwałą ustala się wysokość opłat
za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nowa Sól – Miasto.
§ 2. 1. Występujące w uchwale określenie:
„podstawa programowa” używa się w rozumieniu rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia
ogólnego w poszczególnych typach szkół
(Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz. 17).
2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

„dyrektorze” – należy przez to rozumieć
dyrektora
przedszkola
prowadzonego
przez Gminę Nowa Sól – Miasto;
„rodzicu” – należy przez to rozumieć jednego lub oboje rodziców albo prawnych
opiekunów dziecka wspólnie z nim zamieszkujących i gospodarujących.
§ 3. Świadczenia udzielane przez przedszkola
publiczne prowadzone przez Gminę Nowa Sól –
Miasto zwane dalej „przedszkolami”, obejmujące
podstawę programową wychowania przedszkolnego, realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin
dziennie, na zasadach określonych w statucie przedszkola.
§ 4. 1. Świadczenia przedszkoli, wykraczające
poza realizację podstawy programowej wychowania
przedszkolnego, są odpłatne. W trakcie jednej godziny świadczeń opiekuńczo-wychowawczych udzie-
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lanych przez przedszkola, w czasie przekraczającym
5 godzin, przeznaczonym na realizację podstawy
programowej wychowania przedszkolnego, realizowana jest opieka i zajęcia wspierające prawidłowy
rozwój dziecka, zawierające w szczególności elementy:
1) działań opiekuńczych i bytowych dostosowanych do wieku, potrzeb i możliwości dziecka,
zapewniających mu bezpieczne funkcjonowanie
podczas zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem,
2) zajęć przygotowujących dzieci do udziału
w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych;
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nym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002r. Nr 200,
poz. 1679 ze zmianami), ogłaszanego w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów na dany rok
kalendarzowy.
3. Za czas nie wykorzystania przez dzieci świadczeń określonych w ust. 2 pobrana opłata podlega
zwrotowi.
§ 5. 1. Opłata, o której mowa w § 4 ust. 2, nie
obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć
dodatkowych, prowadzonych na życzenie rodziców
przez inne niż przedszkole podmioty.
2. Wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia
w przedszkolu ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym, z zastosowaniem przepisów art. 67a ustawy o systemie oświaty.

3) zajęć umożliwiających realizację programów
autorskich i innowacji poszerzających podstawę programową;

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

4) gier i zabaw dostosowanych do wieku i możliwości dziecka.

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

2. Za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ust. 1,
udzielanych w czasie godzin pracy przedszkola,
ustala się opłatę w wysokości 0,21% minimalnego
wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie
z ustawą z dnia 10 października 2002r. o minimal-

Przewodniczący Rady
Piotr Szyszko
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UCHWAŁA NR III/8/10
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM
z dnia 21 grudnia 2010r.
w sprawie zmiany treści uchwały Nr XLII/293/06 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia
28 sierpnia 2006r. w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
Nr 142 z 2001r., poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Zmienia się treść uchwały Nr XLII/293/06
Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia
28 sierpnia 2006r. w sprawie nadania statutu
Miejsko – Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim, ze zmianami wprowadzonymi uchwałami
Nr
XIV/74/07
z dnia
30
sierpnia
2007r.
i Nr XXXIX/235/09 z dnia 31 sierpnia 2009r. Rady
Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim jak niżej:
1. Wprowadza się zapis w § 1 ust. 1 o brzmieniu:
„Miejsko – Gminny Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim zwany dalej Zakładem
działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce
komunalnej (Dz. U. z 1997r. poz. 43 z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy
wprowadzające ustawę o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1241),
4) ustawy o finansach publicznych z dnia
27 sierpnia 2009r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.).
2. § 4. 3 otrzymuje brzmienie:
„Zakład jest samorządowym zakładem budżetowym – jednostką organizacyjną Gminy Nowogród Bobrzański.”
3. § 4. 4 otrzymuje brzmienie:
„Zakład prowadzi działalność na zasadach racjonalnej gospodarki, rachunku ekonomicznego
w zakresie uprawnień wynikających z przepisów
określających zasady działania samorządowych
zakładów budżetowych.”
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4. Skreśla się w całości zapis § 6 ust. 1 pkt 8
i pkt 10.
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mówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r.
Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).”

5. Skreśla się w całości zapis § 6 ust. 10 i ust. 11.

8. § 15 otrzymuje brzmienie:

6. § 8 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398
z późn. zm.)”
7. § 10 ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„Przy wydawaniu środków publicznych Zakład
jest obowiązany stosować zasady i procedury
określone w ustawie o finansach publicznych
z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 z późn. zm.) oraz ustawy Prawo za-

„W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego statutu obowiązują przepisy
dotyczące samorządowych zakładów budżetowych.”
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie
Bobrzańskim.
Przewodnicząca Rady
Stefania Jawornicka
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UCHWAŁA NR III/18/2010
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 21 grudnia 2010r.
w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz ich
rodzajów i wysokości
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca
2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857) uchwala
się, co następuje:

1) zawodnikom tylko jednego najwyżej sklasyfikowanego zespołu z danego stowarzyszenia
lub klubu sportowego,

§ 1. Uchwala się szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość
stypendiów sportowych, biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla gminy Sulechów oraz osiągnięty wynik sportowy.

2) zawodnikom zakwalifikowanym do kadry i zespołu reprezentującego stowarzyszenie lub
klub sportowy w najwyższej klasie rozgrywek,
z tym że liczba zawodników nie może być większa niż:

§ 2. Stypendium sportowe może być przyznane
po spełnieniu łącznie następujących warunków:

12 zawodników w piłce siatkowej,

1) posiadanie licencji zawodnika w uprawianej
dyscyplinie sportu,
2) reprezentowanie stowarzyszenia lub klubu
sportowego wyłącznie z terenu gminy Sulechów,
3) posiadanie pozytywnej opinii stowarzyszenia
lub klubu sportowego.
§ 3. 1. W dyscyplinach indywidualnych stypendium może być przyznane za:
1) zdobycie medalu na igrzyskach olimpijskich
w mistrzostwach świata lub Europy,
2) zdobycie medalu w mistrzostwach Polski organizowanych przez właściwe w danej dyscyplinie polskie związki sportowe,
3) zakwalifikowanie się do kadry narodowej.
2. W dyscyplinach zespołowych stypendium
może być przyznane:

22 zawodników w piłce nożnej,
3) za uczestnictwo I zespołu stowarzyszenia lub
klubu sportowego w oficjalnych rozgrywkach
o zasięgu ogólnopolskim, tj. ekstraklasy, I lub II
ligi,
4) za uczestnictwo I zespołu stowarzyszenia lub
klubu sportowego w oficjalnych rozgrywkach
na szczeblu międzynarodowym.
§ 4. 1. Stypendia przyznaje się na wniosek stowarzyszeń lub klubów sportowych, mających siedzibę na terenie gminy Sulechów, według wzoru
stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do wniosku załącza się:
1) oświadczenie stowarzyszenia lub klubu sportowego o przynależności zawodnika,
2) oświadczenie wnioskodawcy oraz zawodnika
o zobowiązaniu się do informowania Burmistrza Sulechowa o okolicznościach skutkujących pozbawieniem stypendium, stanowiące
załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
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3) w przypadku dyscyplin indywidualnych jeden
z następujących dokumentów:
a) komunikat końcowy zawodów,
b) inny dokument potwierdzający wynik sportowy zawodnika medalisty,
c) dokument potwierdzający powołanie do kadry narodowej,
4) w przypadku dyscyplin zespołowych:
a) oświadczenie stowarzyszenia lub klubu sportowego o zgłoszeniu zawodników do rozgrywek ligowych,
b) komunikat końcowy uwzględniający tabelę
na zakończenie ostatnich rozgrywek.
§ 5. 1. Ustala się miesięczną wysokość stypendium sportowego dla poszczególnych zawodników
za indywidualne osiągnięcia sportowe, o których
mowa w § 3 ust. 1, do 300% kwoty bazowej określonej w ust. 4.

§ 7. 1. Pozbawienie
w przypadku:

Poz. 301
stypendium

następuje

1) zawieszenia w prawach zawodnika przez właściwe władze sportowe,
2) zaniedbywania przez zawodnika obowiązków
prawidłowej realizacji procesu szkolenia,
3) zmiany przynależności klubowej,
4) zaprzestania uprawiania sportu,
5) rażącego naruszenia prawa przez zawodnika,
stwierdzonego przez właściwe organy.
2. Pozbawienie stypendium następuje na wniosek stowarzyszenia lub klubu sportowego, a w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 3 pozbawienie może nastąpić również z urzędu.
3. Pozbawienie stypendium sportowego następuje w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

2. Ustala się miesięczną wysokość stypendium
sportowego w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn:

§ 8. Wykaz osób, którym przyznane zostały stypendia sportowe podlega ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego Sulechów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

1) na szczeblu międzynarodowym, ekstraklasy
oraz I ligi rozgrywek do 300% kwoty bazowej,
o której mowa w ust. 4,

§ 9. Poza przyznawaniem stypendiów sportowych, o których mowa w niniejszej uchwale, nie
przewiduje się przyznawania nagród i wyróżnień.

2) na szczeblu II ligi rozgrywek do 150% kwoty bazowej, o której mowa w ust. 4.

4. Za kwotę bazową, od której nalicza się stypendium przyjmuje się 100% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w roku
wypłacania stypendium, ogłaszanego corocznie
w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

§ 10. Traci moc uchwała Nr IV/36/2007 Rady
Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 lutego 2007
w sprawie warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych
(Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z dnia 12 marca 2007
Nr
22,
poz.
334),
zmieniona
uchwałą
Nr XXIII/290/2008 Rady Miejskiej w Sulechowie
z dnia 21 października 2008r. w sprawie zmiany
uchwały w sprawie warunków i trybu przyznawania,
wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z dnia 24 listopada
2008r. Nr 121, poz. 1782).

§ 6. 1. Stypendia mogą być przyznawane
w okresie roku budżetowego na okres nie krótszy niż
1 miesiąc i nie dłuższy niż 12 miesięcy.

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

2. Wnioski o stypendia należy składać w miesiącu poprzedzającym przyznanie stypendium do
Urzędu Miejskiego Sulechów, ul. Plac Ratuszowy 6,
66-100 Sulechów.

Przewodniczący Rady
Jan Rerus

3. W pozostałych dyscyplinach zespołowych
ustala się wysokość stypendium do 100% kwoty
bazowej, o której mowa w ust. 4.
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/18/2010
Rady Miejskiej w Sulechowie
z dnia 21 grudnia 2010r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO
1. Dane wnioskodawcy:
Nazwa:

Pieczęć organizacji

Adres:
Tel./faks:

e-mail:

Prezes:

Osoba do kontaktu:

2. Dane osobowe sportowca:
Imię i nazwisko:
Data urodzenia:
Adres i Nr telefonu:
Nazwa i adres szkoły/zakładu pracy (również w przypadku umowy – zlecenie lub o dzieło)

Imię i nazwisko opiekuna prawnego (w przypadku zawodnika niepełnoletniego)

Nr rachunku, na który ma wpływać przyznane stypendium:

PESEL:

3. Osiągnięcia sportowe zawodnika:

4. Opinia stowarzyszenia/klubu o zawodniku:

NIP:
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5. Okres, na jaki ma zostać przyznane stypendium (w miesiącach):
………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Wnioskowana miesięczna kwota stypendium (brutto):
………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Załączniki:
1. oświadczenie stowarzyszenia lub klubu sportowego o przynależności zawodnika,
2. oświadczenie wnioskodawcy oraz zawodnika o zobowiązaniu się do informowania Burmistrza Sulechowa o okolicznościach skutkujących pozbawieniem stypendium.
3. komunikat końcowy zawodów lub inny dokument potwierdzający wynik sportowy zawodnika medalisty*,
4. dokument potwierdzający powołanie do kadry narodowej*,
5. oświadczenie stowarzyszenia lub klubu sportowego o zgłoszeniu zawodników do rozgrywek ligowych*,
6. komunikat końcowy uwzględniający tabelę na zakończenie ostatnich rozgrywek*.

*niepotrzebne skreślić

………………………………………….
(data i czytelny podpis wnioskodawcy)

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/18/2010
Rady Miejskiej w Sulechowie
z dnia 21 grudnia 2010r.
Sulechów, dnia……………………………
……………………………………………………..
(imię i nazwisko wnioskodawcy/zawodnika)
……………………………………………………..
……………………………………………………..
(adres)
……………………………………………………..
(nazwa klubu)

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zobowiązuję się do poinformowania Burmistrza Sulechowa o okolicznościach powodujących pozbawienie stypendium.

……………………………………………………..
(czytelny podpis wnioskodawcy/zawodnika)
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UCHWAŁA NR III/11/10
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE
z dnia 28 grudnia 2010r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5%
alkoholu z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu
sprzedaży, oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie
Miasta i Gminy Sława.
Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2, oraz na podstawie
art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982r.,
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późniejszymi zmianami), art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami).
Rada Miejska w Sławie uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się dla terenu miasta i gminy:

1. do 4,5% oraz piwa,
2. powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
3. powyżej 18% zawartości alkoholu.
§ 6. Miejscami sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych oprócz wymienionych w art. 96 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi są ponadto:

1. 60 punktów sprzedaży napojów alkoholowych
powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży.

1. lokale gastronomiczne,

2. 50 punktów sprzedaży napojów alkoholowych
powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

4. ogródki piwne wydzielone przy lokalach gastronomicznych.

3. 5 punktów sprzedaży napojów alkoholowych
powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
w trybie całodobowym.
§ 2. Punkt sprzedaży napojów alkoholowych winien odpowiadać wymogom określonym prawem
budowlanym i przepisom sanitarnym dla obiektów
handlowych.
§ 3. 1. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, może
odbywać się w lokalu gastronomicznym, w którym
znajduje się toaleta dostępna dla klientów.
2. Punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, nie mogą być usytuowane bliżej niż
50 metrów od placówek oświatowo – wychowawczych i kościołów.
3. Pomiaru odległości dokonuje się wzdłuż ciągów komunikacyjnych od drzwi wejściowych,
miejsc określonych w ust. 2, do drzwi wejściowych
miejsc sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych.
§ 4. Zakazuje się spożywania napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży, w punktach sprzedaży i w obrębie
10 metrów tych punktów.
§ 5. Zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych obejmują wszystkie
punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, w których dokonuje się sprzedaży napojów
alkoholowych:

2. pijalnie piwa,
3. kawiarnie,

§ 7. 1. Dopuszcza się możliwość funkcjonowania
tzw. „ogródków piwnych” na wolnym powietrzu ze
sprzedażą i podawaniem napojów alkoholowych do
4,5% alkoholu i piwa, które mogą być usytuowane
przy sklepach.
2. Ogródek piwny działający przy sklepie, prowadzony jest na zasadzie odrębnego zezwolenia,
wydanego na sprzedaż napojów alkoholowych do
4,5% i piwa, przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży – na okres nie krótszy niż 4 lata.
3. Ogródek piwny, nie może być usytuowany bliżej niż 100 metrów od placówek oświatowo – wychowawczych, kościołów i jednostek policji.
4. Pomiaru odległości dokonuje się wzdłuż ciągów od drzwi wejściowych miejsc określonych
w ust. 3, od drzwi wejściowych sklepu.
§ 8. Burmistrz może wyrazić zgodę na jednorazową zmianę miejsca podawania i spożywania napojów alkoholowych bez zachowania wymagań,
określonych w § 3 dla imprez o charakterze społecznym lub charytatywnym.
§ 9. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu , w czasie organizowania imprez odbywających
się na wolnym powietrzu, następuje po rozpatrzeniu
wniosku, do którego wnioskodawca winien dołączyć
zgodę organizatora imprezy. Ponadto wnioskodawca składa oświadczenie o zapewnieniu utrzymania
porządku, ładu i bezpieczeństwa publicznego przy
sprzedaży napojów alkoholowych w trakcie organizowanej imprezy.
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§ 10. Przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż alkoholu stosuje się zasady określone w Gminnym
Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalanym corocznie przez Radę Miejską
w Sławie.
§ 11. Zezwolenia wydane w oparciu o akty prawa miejscowego obowiązujące przed wejściem
w życie niniejszej uchwały, zachowują swoją ważność do końca okresu na który zostały wydane.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sławy.
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owania na terenie Gminy Sława miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

2. Uchwała Nr XLIX/314/02 Rady Miejskiej w Sławie
z dnia 10 października 2002r., w sprawie liczby
punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży.
§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Wojewody lubuskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

§ 13. Tracą moc:

Przewodniczący Rady
Aleksander Polański

1. Uchwała XXX/333/05 Rady Miejskiej w Sławie
z dnia 21 września 2005r., w sprawie usytu-
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UCHWAŁA NR III/13/10
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE
z dnia 28 grudnia 2010r.
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Radzyń
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Rada Miejska
w Sławie, po zasięgnięciu opinii Komisji Inicjatyw
Gospodarczych i Promocji Gminy, uchwala co następuje:
§ 1. 1. Uwzględniając fakt zabudowy terenów położonych w obrębie Radzyń nadaje się następujące
nazwy ulic:

2. Opis położenia oraz uzasadnienie nadanej nazwy przedstawiony został na załączniku Nr 1, szkic
sytuacyjny przedstawiono na załączniku Nr 2 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sławy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Letniskowa,

Przewodniczący Rady
Aleksander Polański

Wypoczynkowa.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/13/10
Rady Miejskiej w Sławie
z dnia 28 grudnia 2010r.
L.p.

1.

2.

Nadana nazwa ulicy

Opis położenia

Letniskowa
(propozycja)

Ulica posiada Nr geodezyjny 144/10, 144/22,
145/11 oraz 145/19 znajduje się w sąsiedztwie ulicy
Lipińskiej położonej
w obrębie Radzyń.

Wypoczynkowa
(propozycja)

Ulica posiada Nr geodezyjny, 149/11 oraz 149/6
znajduje się w sąsiedztwie
ulicy Lipińskiej położonej
w obrębie Radzyń.

Uzasadnienie nadania nazw
Nazwa została zaproponowana
przez właścicieli działek położonych przy tej ulicy, ponadto nazwa została pozytywnie zaopiniowana przez Komisje Inicjatyw
Gospodarczych i Promocji Gminy.
Nazwa została zaproponowana
przez właścicieli działek położonych przy tej ulicy, ponadto nazwa została pozytywnie zaopiniowana przez Komisje Inicjatyw
Gospodarczych i Promocji Gminy.

Uwagi
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/13/10
Rady Miejskiej w Sławie
z dnia 28 grudnia 2010r.
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UCHWAŁA NR III/14/10
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE
z dnia 28 grudnia 2010r.
w sprawie uchwalenia regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok
2011
Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) określa
się „szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projektów aktu prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowych tych organizacji. Rada Miejska w Sławie uchwala co następuje:
§ 1. Przedmiotem konsultacji są:
1) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych
dalej organizacjami pozarządowymi,
2) projekty rocznych lub wieloletnich programów
współpracy Gminy Sława z organizacjami pozarządowymi,
3) projekty aktów normatywnych, w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej organizacji
pozarządowych i projekty aktów normatywnych
dotyczących sfery zadań publicznych, określonych w art. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 2. W konsultacjach mogą uczestniczyć: organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy
w zakresie określonym w ustawie o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 3. Konsultacje są obligatoryjne prowadzone
z inicjatywy Burmistrza Sławy.
§ 4. 1. Ogłoszenie Burmistrza Sławy o przeprowadzeniu konsultacji jest zamieszczane w Biuletynie
Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie
Miejskim w Sławie.
2. W zależności od potrzeb ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji może być zamieszczone
w „Biuletynie Sławskim”
§ 5. 1. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
powinno określać:
1) cel konsultacji,
2) przedmiot konsultacji,
3) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
4) formę konsultacji,

5) zasięg terytorialny konsultacji.
2. Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji jest
przekazywane do publicznej wiadomości w terminie
nie krótszym niż 14 dni przed terminem ich rozpoczęcia za pośrednictwem:
1) strony internetowej Urzędu Miejskiego,
2) biuletynu informacji publicznej Urzędu Miejskiego,
3) obwieszczeń zamieszczanych
ogłoszeń Urzędu Miejskiego,

na

tablicach

4) poczty elektronicznej.
§ 6. Koszty związane z prowadzeniem konsultacji
społecznych pokrywane są z budżetu Gminy Sława.
§ 7. 1. Konsultacje mogą być prowadzone w co
najmniej jednej z podanych form:
1) konsultacje pisemne,
2) wysłuchanie publiczne,
3) otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych,
4) spotkania dotyczące
współpracy,

wybranych

dziedzin

5) forum dyskusyjne z użyciem strony internetowej,
6) formularz elektroniczny na stronie internetowej,
7) powołanie zespołu opiniodawczo – konsultacyjnego.
2. Dopuszczalne są także inne formy zapewniające szeroki dostęp do uczestnictwa w konsultacjach,
przy użyciu nowoczesnych technik informatycznych.
3. Z otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych sporządza się protokół,
którego załącznikiem jest lista obecności uczestników spotkania.
4. Wyboru formy konsultacji w zależności od
przedmiotu konsultacji, dokonuje Burmistrz Sławy.
5. Możliwe jest łączenie kilku form konsultacji.
§ 8. 1. Opinie organizacji pozarządowych, kierowane są do wyznaczonego przez Burmistrza Referatu lub samodzielnego stanowiska pracy w zależności
od przedmiotu konsultacji, w formie pisemnej na
formularzu określonym przez Burmistrza Sławy lub
za pośrednictwem poczty elektronicznej.
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2. Wyznaczony przez Burmistrza referat, lub samodzielne stanowisko pracy rozpatruje w/w opinie
i uwagi i przekazuje propozycje stanowiska w tej
sprawie do zatwierdzenia Burmistrzowi Sławy.
3. W przypadku konsultacji przeprowadzonych
z radą pożytku publicznego, termin wyrażenia przez
nią opinii nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia
doręczenia jej projektu uchwały lub aktu prawa
miejscowego. Nie przedstawienie opinii w tym terminie oznacza rezygnację z jej wyrażenia.
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3. Wyniki konsultacji Burmistrz Sławy przedstawia Radzie Miejskiej w uzasadnieniu do projektów
aktów, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.
§ 10. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla władz
administracyjnych Gminy Sława.
§ 11. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach jeżeli zostały przeprowadzone w sposób
przedstawiony w niniejszym regulaminie.

§ 9. 1. Informację o wynikach konsultacji podaje
się do wiadomości na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego nie później niż w ciągu 30 dni od
zakończenia konsultacji.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sławy

2. Wyniki konsultacji zawierają zestawienie zgłoszonych opinii i uwag wraz ze stanowiskiem Burmistrza w danej sprawie.

Przewodniczący Rady
Aleksander Polański

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
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UCHWAŁA NR III/7/10
RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE
z dnia 29 grudnia 2010r.
przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Babimost z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity
tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi
zmianami) oraz art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się Roczny program współpracy
Gminy Babimost z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok
o następującej treści:
Roczny program współpracy Gminy Babimost
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok
Rozdział I
Postanowienia ogólne
Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:
1) programie – należy przez to rozumieć Roczny
program współpracy Gminy Babimost z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz. 873 z późn. zm.),
3) organizacjach pozarządowych – należy przez to
rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96
z 2003r., poz. 873 z późn. zm.),
4) konkursie – należy przez to rozumieć otwarty
konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2
i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Rozdział II
Cel główny i cele szczegółowe programu
1. Cel główny: Budowanie i umacnianie partnerstwa między Gminą Babimost a organizacjami pozarządowymi.
2. Celami szczegółowymi Programu są:
1) promowanie rozwoju działalności lokalnej
i tworzenie warunków do budowania współpracy między organem samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi,
2) wzmacnianie skuteczności i efektywności wykonywania zadań publicznych,
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3) określenie priorytetowych zadań publicznych,
4) poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy Babimost,
5) zapewnienie efektywnego i oszczędnego realizowania zadań publicznych poprzez włączenie
do wykonania tych zadań organizacji pozarządowych,
6) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,
7) rozwijanie poczucia przynależności organizacji
do społeczności lokalnej Gminy Babimost.
Rozdział III
Zasady współpracy
Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi
odbywa się na zasadach:
1) pomocniczości – co oznacza, że Gmina Babimost powierza organizacjom pozarządowym
realizację zadań własnych, a organizacje pozarządowe zapewniają ich wykonanie w sposób
ekonomiczny, profesjonalny i terminowy,
2) suwerenności stron – co oznacza, że współpracujące strony samodzielnie i w sposób niezależny podejmują działania w zakresie współpracy,
3) partnerstwa – współpraca realizowana jest
w zakresie uczestnictwa organizacji pozarządowych w określeniu potrzeb i problemów
mieszkańców gminy, wypracowania sposobów
ich rozwiązania, definiowania zadań przeznaczanych do realizacji,
4) efektywności – co polega na wspólnym dążeniu
Gminy Babimost i organizacji pozarządowych
do osiągnięcia najlepszych efektów realizacji
zadań publicznych,
5) uczciwej konkurencji – co oznacza konkurencję
zgodną z uczciwymi zwyczajami oraz prawem
w dziedzinie współpracy w zakresie określonym
w ustawie,
6) jawności – rozumiane jako udostępnienie przez
strony współpracy informacji o zamiarach, celach, kosztach i efektach współpracy, a także ze
strony Gminy Babimost o środkach finansowych zaplanowanych w budżecie gminy na
współpracę oraz kryteriach i sposobie oceny
projektów. Zasada jawności obliguje organizacje pozarządowe do udostępnienia Gminie Babimost danych dotyczących struktury organizacyjnej, sposobu funkcjonowania, prowadzenia
działalności statutowej.
Rozdział IV
Zakres przedmiotowy współpracy
Przedmiotem współpracy Gminy z podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest:
1) realizacja zadań gminy określanych w ustawach,
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2) podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców gminy,
3) określanie potrzeb społecznych i sposobu ich
zaspokajania.
Rozdział V
Formy współpracy
Współpraca Gminy Babimost z organizacjami pozarządowymi może przyjąć formę finansową lub pozafinansową.
1) Finansowe formy współpracy to:
a) powierzanie wykonania zadań publicznych,
wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie
ich realizacji,
b) wspieranie wykonania zadań publicznych,
wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
2) Pozafinansowe formy współpracy to:
a) wzajemne informowanie się o planowanych
kierunkach
działalności
i współdziałanie
w celu zharmonizowania tych kierunków,
b) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych
w dziedzinach działalności statutowej tych
organizacji,
c) tworzenie zespołów roboczych o charakterze
doradczym
i
inicjatywnym,
złożonych
z przedstawicieli organizacji pozarządowych
oraz przedstawicieli właściwych organów
administracji publicznej,
d) nieodpłatne udostępnianie w miarę możliwości lokali gminnych na potrzeby organizacji pozarządowych,
e) prowadzenie i aktualizacja na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Babimoście elektronicznej bazy danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie Gminy,
f)

udzielanie
rekomendacji
organizacjom
współpracującym z Gminą Babimost, które
ubiegają się o środki finansowe ze źródeł
zewnętrznych,

g) wzmacnianie instytucjonalne i merytoryczne
organizacji, w szczególności poprzez konsultacje, szkolenia, konferencje.
Rozdział VI
Priorytetowe zadania publiczne
1. W roku 2011 priorytetowe obszary współpracy
obejmują sferę zadań z zakresu:
1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
2) ochrony dóbr kultury i tradycji oraz zapewnienie zorganizowanej opieki i integracji społecznej,
3) ochrony i promocji zdrowia.
2. Zadania publiczne określone w ust. 1 organizowane są na podstawie konkursów na zadania pu-
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bliczne, szczegółowo opisujących zakres realizowanych zadań.

a) przygotowania ogłoszeń o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych,

3. Organizacje pozarządowe mogą z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadań publicznych,
w tym także tych, które dotychczas realizowane były
w inny sposób, w tym przez organy administracji
publicznej. W zakresie rozpatrzenia takiej oferty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy.

b) wspierania Burmistrza w wykonywaniu zadań wymienionych w pkt. 2,

4. O środki w ramach współpracy mogą ubiegać
się wyłącznie organizacje prowadzące działalność na
rzecz mieszkańców Gminy Babimost.
Rozdział VII
Okres realizacji programu
1. Program będzie realizowany w okresie od
1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.
2. Rozliczenie dotacji przyznanych na podstawie
tego programu może nastąpić do dnia 31.12. 2011r.
Rozdział VIII

c) sporządzania umów na realizację zadań publicznych,
d) przygotowania rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
e) prowadzenia jednolitego wykazu zadań zlecanych organizacjom pozarządowym i udzielonego im dofinansowania,
f)

organizacyjnego
przygotowania
działań
w zakresie współpracy z organizacjami,

g) stałego monitorowania i wskazywania nowych rozwiązań współpracy,
h) gromadzenia i rozpowszechniania istotnych
informacji dla działalności podmiotów programu,

Sposób realizacji programu

i)

1. Cele zawarte w programie powinny być realizowane przez:

publikacji ogłoszeń o otwartych konkursach
ofert na realizację zadań publicznych,

j)

informowania oferentów o zatwierdzonych
przez Burmistrza Babimostu wynikach rozpatrzenia ofert poprzez publikowanie wyników;

1) Wzajemne informowanie się o planowanych
kierunkach działalności,
2) Zlecanie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe poprzez powierzanie
wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji
lub wspieranie wykonywania zadań publicznych,

4) Organizacje pozarządowe:
a) realizują zadania publiczne w oparciu
o umowy podpisane z Gminą Babimost oraz
w ramach pozafinansowych form współpracy.
Rozdział IX

3) Współpraca w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,

Wysokość środków przeznaczanych na realizację
programu

4) Użyczanie, bądź wynajmowanie na preferencyjnych warunkach lokali na spotkania i prowadzenie działalności organizacjom pozarządowym.

1. Realizacja programu finansowana będzie
z budżetu Gminy Babimost oraz środków finansowych będących w dyspozycji organizacji pozarządowych, w tym pozyskanych przez nie środków zewnętrznych.

2. Podmiotami realizującymi program są:
1) Rada Miejska w Babimoście:
a) wytycza kierunki polityki społecznej Gminy,
b) określa wysokość środków finansowych
przeznaczonych na realizację współpracy
Gminy Babimost z organizacjami pozarządowymi;
2) Burmistrz Babimostu:
a) podejmuje decyzję o priorytetach współpracy z organizacjami pozarządowymi,
b) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację
zadań publicznych oraz powołuje Komisje
Konkursowe,
c) wybiera najkorzystniejsze oferty realizacji zadań publicznych na podstawie rekomendacji
Komisji Konkursowych;
3) Wyznaczony przez Burmistrza pracownik / pracownicy w zakresie:

2. W 2011 roku na realizację zadań objętych niniejszym programem przeznacza się kwotę 85.000zł.
Rozdział X
Sposób oceny realizacji programu
1. Ocenę realizacji programu przeprowadza się
w celu weryfikacji jego skuteczności oraz wprowadzenia ewentualnych zmian w następnych latach.
2. Wskaźniki efektywności programu oparte są
na informacji dotyczącej jego realizacji, w szczególności:
1) liczbie ogłoszonych konkursów,
2) wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację programu,
3) liczbie organizacji pozarządowych biorących
udział w realizacji programu,
4) liczbie osób zaangażowanych w realizację programu,
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5) liczbie osób, które były adresatami działań ujętych w programie.

8. Członkowie komisji wybierają spośród siebie
przewodniczącego.

3. Burmistrz przedstawi Radzie Miejskiej w Babimoście sprawozdanie z realizacji programu
w terminie do dnia 30 kwietnia 2012r.

9. Komisja, przystępując do oceny złożonych
ofert, w pierwszej kolejności:

Rozdział XI

1) dokonuje oceny ofert pod względem formalnym;

Sposób tworzenia programu oraz przebieg
konsultacji

2) odrzuca oferty nie spełniające formalnych warunków konkursu lub złożone po terminie.

Roczny Program Współpracy Gminy Babimost
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy w 2011 roku
utworzony został na bazie projektu programu, który
to konsultowany był z organizacjami pozarządowymi funkcjonującymi na terenie Gminy Babimost.
Konsultacje zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 3 uchwały
Nr XLII/235/10 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia
10 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów
prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego miały formę bezpośredniego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych w dniu 23 grudnia 2010r. Projekt Programu zamieszczony jest w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Babimoście.

10. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu
ofert:

Rozdział XII

5) w przypadku zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wspierania uwzględnia planowany przez organizację pozarządową udział
środków finansowych własnych lub środków
pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego.

Tryb powoływania i zasady działania komisji
konkursowych do opiniowania ofert
1. Komisje konkursowe powoływane są przez
Burmistrza Babimostu w celu opiniowania ofert
złożonych w otwartych konkursach.
2. Do każdego konkursu powoływana jest odrębna komisja konkursowa.
3. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Burmistrza Babimostu oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych nie biorących udziału
w konkursie.
4. Komisja konkursowa powoływana jest Zarządzeniem Burmistrza Babimostu po zamknięciu konkursu.
5. Do członków komisji konkursowych biorących
udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071 ze zmianami) dotyczące wyłączenia pracownika.
6. W przypadku wyłączenia z postępowania lub
nieobecności członków komisji, posiedzenie odbywa
się pod warunkiem, że bierze w nim udział co najmniej połowa składu komisji.
7. Udział w pracach komisji konkursowych jest
nieodpłatny.

1) ocenia możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową, w tym spełnienie wymogów określonych w ogłoszeniu o otwartym
konkursie ofert,
2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu
rzeczowego zadania,
3) uwzględnia dotychczasowe doświadczenie przy
realizacji zadań zleconych biorąc pod uwagę
rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
4) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania
i kwalifikacje osób przy udziale których wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne,

11. Komisja ustalając propozycje kwot dotacji
dla organizacji pozarządowych, które złożyły ofertę
w konkursie, uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
12. Z przebiegu prac komisja sporządza protokół
zawierający
w szczególności
ilość
złożonych
w terminie ofert, uzasadnienie wyboru lub odrzucenia ofert uczestniczących w postępowaniu konkursowym oraz propozycje kwot dotacji dla wybranych
ofert.
13. Protokół z przebiegu prac komisji przedkłada
się Burmistrzowi Babimostu.
14. Ostateczną decyzję w sprawie wyboru ofert
oraz wysokości dotacji podejmuje Burmistrz
w oparciu o protokół komisji.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Babimostu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Henryk Paciejewski
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UCHWAŁA NR III/8/10
RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE
z dnia 29 grudnia 2010r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
w Babimoście oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity
tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi
zmianami) oraz art. 6 ust 2 pkt 4, art. 9a ust. 15
ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493
z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 5. Zmian, uzupełnienia i poszerzenia składu
Zespołu dokonuje się w trybie właściwym dla jego
powołania.

Rozdział I

§ 6. 1. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje
Burmistrz w terminie do 14 dni od daty zawarcia
porozumienia z podmiotami, o których mowa
w § 1 pkt 1.

TRYB I SPOSÓB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA
CZŁONKÓW ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO
§ 1. 1. Członków Zespołu Interdyscyplinarnego,
zwanego dalej Zespołem, powołuje Burmistrz
w drodze zarządzenia spośród osób zgłoszonych
przez uprawnione jednostki, instytucje i organizacje:

Rozdział II
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI FUNKCJONOWANIA
ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

1) przedstawicieli Ośrodka Pomocy Społecznej
w Babimoście,

2. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu wybierany
jest przewodniczący Zespołu spośród jego członków
zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.
W przypadku zgłoszenia tylko jednego kandydata na
przewodniczącego, wyboru przewodniczącego dokonuje się przez aklamację.

2) przedstawicieli Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

3. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący Zespołu i reprezentuje Zespół na zewnątrz.

3) przedstawicieli szkół podstawowych, gimnazjalnych z terenu gminy Babimost,

4. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu na wniosek przewodniczącego wybierany jest zastępca
przewodniczącego. Wybór Zastępcy Przewodniczącego odbywa się na takich samych zasadach jak
w przypadku Przewodniczącego Komisji.

4) przedstawicieli placówek ochrony
funkcjonujących w Babimoście,

zdrowia

5) przedstawicieli organizacji pozarządowych,
6) przedstawicieli policji,
7) kuratorów Sądu Rejonowego w Świebodzinie.
2. W przypadku wskazania przez Prokuraturę
Burmistrz powołuje w skład Zespołu przedstawiciela
prokuratury.
§ 2. W celu wyłonienia członków Zespołu Burmistrz Babimostu pisemnie zwraca się do uprawnionych organizacji, jednostek i instytucji o wytypowanie swoich przedstawicieli do pracy w Zespole
Interdyscyplinarnym.
§ 3. Liczbę przedstawicieli podmiotów oraz osoby przedstawicieli określa się zgodnie z warunkami
wynikającymi z porozumień zawartych przez Burmistrza z podmiotami, o których mowa w § 1.
§ 4. Odwołania członka Zespołu Burmistrz dokonuje:
1) na wniosek członka Zespołu,
2) na wniosek uprawnionych podmiotów, których
jest przedstawicielem,
3) na wniosek Zespołu.

5. Do zadań przewodniczącego Zespołu należy
w szczególności :
1) zapewnienie obsługi protokolarnej posiedzeń
Zespołu oraz wyznaczenie sekretarza Zespołu,
2) zapewnienie prawidłowego przepływu informacji i obiegu dokumentów w zakresie posiedzeń Zespołu oraz podejmowanych przez Zespół decyzji,
3) zwoływanie i informowanie o posiedzeniach
Zespołu,
4) powierzanie poszczególnym członkom Zespołu
wykonywania określonych prac niezbędnych
do realizacji zadań Zespołu,
5) zapraszanie do udziału w posiedzeniach Zespołu innych osób nie będących członkami Zespołu, a wspierających Zespół w realizacji zadań.
§ 7. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, wskazując termin, miejsce oraz cel posiedzenia, o czym powiadamia członków Zespołu.
§ 8. Prace Zespołu prowadzone są, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej trzech członków.
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§ 9. Zespół podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w drodze głosowana jawnego.

§ 12. Siedzibą Zespołu Interdyscyplinarnego jest
siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Babimoście.

§ 10. Szczegółowy zakres zadań realizowanych
przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego zostanie ujęty w porozumieniach zawartych między Burmistrzem Babimostu a instytucjami.

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

§ 11. Zespół przygotowuje roczne sprawozdanie
ze swojej działalności i przedkłada Burmistrzowi do
31 stycznia każdego roku.

===================================================================================
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UCHWAŁA NR III/10/10
RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE
z dnia 29 grudnia 2010r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu gminy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity
tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi
zmianami) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy
z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 31,
poz. 266 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co
następuje:

w skład mieszkaniowego zasobu gminy wprowadza
się następujące zmiany:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/140/01 Rady Miejskiej
w Babimoście z dnia 7 grudnia 2001 roku w sprawie
ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz uchwale Nr VII/37/03 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia
17 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany uchwały
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego
2011 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2 Całością zasobu mieszkaniowego zarządza
Zakład Usług Komunalnych w Babimoście.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Babimostu.

Przewodniczący Rady
Henryk Paciejewski
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UCHWAŁA NR III/12/10
RADY GMINY OTYŃ
z dnia 29 grudnia 2010r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVII/39/2008 Rady Gminy w Otyniu z dnia 1 grudnia
2008r. dotyczącej ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r.
Dz. U Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze
zm.) uchwala się, co następuje:

„Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tj. z 2001r. Dz. U Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz
art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2010r.
Nr 95, poz. 613 ze zm.)”

W uchwale Nr XXVII/39/2008 z dnia 1 grudnia 2008r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. Zmienia się treść § 1 pkt. 4 który po zmianie
otrzymuje następujące brzmienie:

§ 1. Zmienia się treść podstawy prawnej, która
po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:

„Od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub
ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świad-
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czeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty
udzielające tych świadczeń – 4,00zł.”

wództwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

Przewodniczący Rady
Wiesław Januszewicz

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

===================================================================================
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UCHWAŁA NR IV/14/10
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI
z dnia 30 grudnia 2010r.
w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum Nr 3 w Nowej Soli przy ul. Kasprowicza 8
Na podst. 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.) w związku z § 1 ust. 3 ramowego statutu publicznego gimnazjum stanowiącego załącznik Nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz
publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 ze
zm.) Rada Miejska, uchwala co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego i BIP.
Przewodniczący Rady
Piotr Szyszko

§ 1. Nadaje się Publicznemu Gimnazjum Nr 3
z siedzibą w Nowej Soli przy ul. Kasprowicza 8 imię
Henryka Sienkiewicza.

===================================================================================
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UCHWAŁA NR IV/17/10
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI
z dnia 30 grudnia 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Nr LXIX/458/10 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29 października 2010 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011
Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 1
pkt 2 lit. d) ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 95,
poz. 613 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr LXIX/458/10 Rady Miejskiej
w Nowej Soli z dnia 29 października 2010 roku
w § 1 pkt 1 lit. d) otrzymuje następujące brzmienie:
„d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielają-

ce tych świadczeń – 3,46zł., od 1m2 powierzchni
użytkowej,"
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Piotr Szyszko
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UCHWAŁA NR IV/20/10
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI
z dnia 30 grudnia 2010r.
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Nowa Sól – Miasto z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami w 2011r.
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. 2003r. Nr 96, poz. 873 ze
zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. Program współpracy Gminy Nowa Sól –
Miasto z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej
Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów
i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe
obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu
terytorialnego, a także spółdzielniami socjalnymi,
spółkami akcyjnymi i spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubami sportowymi będącymi
spółkami działającymi na podstawie przepisów
ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej
nie działającymi w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczającymi całość dochodu na realizację celów
statutowych oraz nie przeznaczającymi zysku do
podziału między swoich członków, udziałowców,
akcjonariuszy i pracowników – zwanymi dalej „organizacjami pozarządowymi” w 2011r., w brzmieniu:
„Program współpracy Gminy Nowa Sól – Miasto
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2011r.”
I. Cel główny programu:
Celem głównym programu jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie organizacji
pozarządowych w realizacji ważnych celów społecznych – w obszarze kultury, kultury fizycznej i turystyki oraz pomocy społecznej i ochrony zdrowia –
oraz społecznego zaangażowania mieszkańców
w rozwój wspólnoty lokalnej.
II. Cele szczegółowe programu:
Realizacja celu głównego programu będzie realizowana poprzez:
rozwój opartego na partnerstwie i reprezentacji systemu komunikacji i współdziałania Gminy Nowa Sól – Miasto z organizacjami pozarządowymi,
wspieranie zadań na rzecz rozwoju aktywności obywatelskiej i samoorganizacji społeczności,

poprawę jakości życia mieszkańców, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych,
zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej
w gminie,
kontynuowanie współpracy w ramach
wspierania zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w strefie zadań
publicznych określonych w art. 4 ust. 1
ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
III. Zasady współpracy.
Współpraca Gminy Nowa Sól – Miasto z organizacjami pozarządowymi opiera się na następujących
zasadach:
pomocniczości – co oznacza, że władze
samorządowe udzielają pomocy organizacjom pozarządowym w niezbędnym zakresie, uzasadnionym potrzebami wspólnoty
samorządowej, a organizacje pozarządowe
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,
m.in. uczestnictwa organizacji pozarządowych w rozeznawaniu i definiowaniu problemów mieszkańców, sugerowaniu zakresu współpracy, proponowaniu standardów usług świadczonych przez organizacje
pozarządowe,
efektywności – co polega na wspólnym
dążeniu władz samorządowych i podmiotów programu do osiągnięcia najlepszych
efektów w realizacji zadań publicznych,
uczciwej konkurencji – co oznacza iż zarówno władze samorządowe jak i organi-
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zacje pozarządowe w trakcie udzielania dotacji oraz wydatkowania przyznanych
środków publicznych działają zgodnie
z prawem i dobrymi obyczajami, nie naruszają dobra wzajemnych działań,
jawności – która urzeczywistniana jest poprzez udostępnianie przez Gminę Nowa
Sól – Miasto współpracującym z nią podmiotom informacji o celach, kosztach
i efektach współpracy, a także środkach finansowych zaplanowanych na współpracę
oraz kryteriach i sposobie oceny realizacji
programu. Zasada jawności obliguje organizacje pozarządowe do udostępnienia
Gminie Nowa Sól – Miasto danych dotyczących struktury organizacyjnej, sposobu
funkcjonowania, prowadzenia działalności
statutowej oraz sytuacji finansowej organizacji pozarządowych.
IV. Zakres przedmiotowy i priorytetowe zadania
publiczne:
1. Obszar współpracy Gminy Nowa Sól – Miasto
i organizacji pozarządowych obejmuje sferę zadań
publicznych, o których mowa w art.4 ust.1 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Priorytetowe zadania publiczne na 2011r. to:
w zakresie kultury:
zadanie: wspieranie w ramach sprawowanego mecenatu kulturalnego przedsięwzięć służących rozwojowi wspólnoty lokalnej poprzez wsparcie:
działań środowisk alternatywnych (organizacja otwartych alternatywnych spektakli
teatralnych, wspieranie działalności teatru
alternatywnego),
działań związanych z ochroną zabytków na
terenie miasta,
działań na rzecz upowszechniania muzyki
wśród dzieci i młodzieży,
promowania, pielęgnowania i prezentowania tradycji narodowych oraz regionalnych i lokalnych,
przedsięwzięć edukacyjnych służących
rozwojowi aktywności obywatelskiej i samoorganizacji społeczności lokalnej,
działań polegających na organizacji środowiskowych imprez kulturalnych, w tym
propagujących pozytywne wartości społeczne i integrujących społeczność lokalną.
w zakresie kultury fizycznej i turystyki
zadanie: promowanie działań na rzecz rozwoju
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta poprzez wsparcie organizacji pozarządowych realizujących przedsięwzięcia polegające na:
organizacji i uczestnictwie w miejskich,
powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich oraz międzynarodowych imprezach
sportowych,
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organizacji szkolenia dzieci i młodzieży
uzdolnionej sportowo oraz sportowców
niepełnosprawnych,
aktywizacji osób starszych,
organizacji dla mieszkańców miasta
przedsięwzięć i imprez sportowo – rekreacyjnych oraz turystycznych.
w zakresie pomocy społecznej i ochrony
zdrowia:

zadanie: realizacja zadań na rzecz wyrównywania
poziomu życia mieszkańców Gminy Nowa Sól –
Miasto oraz realizacja zadań „Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w roku 2011” dotyczących:
wspierania rodziny w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych,
prowadzenia działalności wychowawczej,
informacyjnej oraz profilaktyczno – edukacyjnej w dziedzinach dotyczących ochrony
zdrowia,
poprawy skuteczności i dostępności działań terapeutycznych,
wspierania środowisk wzajemnej współpracy,
wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych, bezdomnych, zagrożonych
przemocą i innymi patologiami, odrzuconych przez rodzinę, a zwłaszcza dzieci
i samotnych matek z rodzin ubogich oraz
niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie,
ograniczania dostępności alkoholu oraz
wpływanie na strukturę spożycia,
realizacji programów profilaktyczno – edukacyjnych z zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym,
promowania zdrowego stylu życia wolnego od używek.
V. Formy współpracy.
W 2011r. współpraca będzie realizowana w następujących formach:
1. zlecania organizacjom pozarządowym zadań
publicznych, wspierania realizacji takich zadań oraz
udzielania dotacji na dofinansowanie ich realizacji,
2. wzajemnego informowania o planowanych
kierunkach działalności i współdziałania w celu
zharmonizowania tych kierunków, m.in. poprzez:
publikowanie na stronie internetowej miasta oraz tablicy ogłoszeń informacji dotyczących spraw ważnych dla działalności
organizacji pozarządowych, a w razie konieczności przekazywanie tych informacji
także w formie pisemnej,
organizowanie szkoleń dla liderów i członków organizacji pozarządowych i wolontariuszy,
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udział w spotkaniach, konferencjach, naradach i szkoleniach organizowanych
przez organizacje pozarządowe,
stworzenie banku danych o organizacjach
pozarządowych i podmiotach prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie miasta Nowa Sól
i opublikowanie tych danych na stronie
BIP urzędu w formie „Mapy aktywności
organizacji pozarządowych”.
W tym celu organizacje wyrażające wolę współpracy
z Gminą Nowa Sól - Miasto powinny złożyć do urzędu:
1) wypełnioną ankietę nowosolskiego banku danych o organizacjach pozarządowych, zawierającą dane dotyczące organizacji wg formularza
stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały,
2) zobowiązanie do aktualizacji zgłoszonych danych,
3) oświadczenie obejmujące zgodę organizacji na
udostępnienie dotyczących jej danych podmiotom zainteresowanym, a także umieszczenie ich
na stronie BIP Gminy Nowa Sól – Miasto,
3. konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
4. tworzenia wspólnych zespołów o charakterze
doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz właściwych
organów administracji publicznej (powoływanie
doraźnych zespołów o charakterze roboczym do
realizacji określonych zadań bieżących),
5. umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej,
6. umów partnerstwa określonych u ustawie
z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju
VI. Okres realizacji programu.
Program obowiązuje w okresie od 1 stycznia 2011r
do 31 grudnia 2011r.
VII. Sposób realizacji programu.
1. Realizatorem Programu współpracy Gminy
Nowa Sól – Miasto z organizacjami pozarządowymi
w 2011r. będą stosownie do realizowanych przez nie
zadań w zakresie bieżącej współpracy Wydziały
Urzędu Miejskiego w Nowej Soli, a także:
Rada Miejska i jej Komisje – w zakresie
wytyczania polityki społecznej i finansowej
Gminy Nowa Sól – Miasto, nawiązywania
merytorycznej współpracy z organizacjami
pozarządowymi,
Prezydent Miasta – w zakresie realizacji tej
polityki, dysponowania środkami w ramach budżetu,
Komisje konkursowe – powołane w celu
przeprowadzenia konkursu na dotacje
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z budżetu Gminy Nowa Sól - Miasto na realizację zadań w 2011r.,
Organizacje pozarządowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – w zakresie realizacji zadań publicznych zleconych przez Urząd oraz współpracy w formach wskazanych w pkt 5.

2. Program opublikowany zostanie w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowej
Soli.
VIII. Finansowanie programu.
Program będzie finansowany ze środków własnych
gminy. Wysokość środków przewidzianych na realizację zadań programowych, w szczególności zlecanie przez gminę zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wynosi:
w zakresie kultury: 110 000zł.
w zakresie kultury fizycznej i turystyki:
680 000zł.
w zakresie pomocy społecznej i ochrony
zdrowia: 146 000zł.
IX. Sposób oceny realizacji programu.
1. Miernikiem efektywności Programu współpracy Gminy Nowa Sól – Miasto 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 zaangażowanych w realizację
zadań publicznych (w tym wolontariuszy),
liczby osób, które były adresatami różnych
działań publicznych,
wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy Nowa Sól –
Miasto na realizację tych zadań,
łącznej wysokości środków finansowych
i pozafinansowych zaangażowanych przez
organizacje pozarządowe w realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców.
2. Po zakończeniu realizacji programu Prezydent
Miasta do dnia 30 kwietnia przedstawi Radzie Miejskiej w Nowej Soli sprawozdanie o sposobie realizacji programu, uwzględniając m.in. wykonanie budżetu gminy miejskiej za rok 2011 w zakresie dotyczącym wspierania organizacji pozarządowych. Informacja opublikowana zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowej
Soli.
X. Informacja o sposobie tworzenia Programu oraz
przebiegu konsultacji.
Tworzenie programu przebiega w następujący sposób:
przygotowanie przez odpowiedni wydział
projektu programu,
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poddanie projektu programu pod konsultacje zgodnie z zapisami uchwały
Nr LXVIII/440/10 Rady Miejskiej w Nowej
Soli z dnia 24 września 2010r.w sprawie
szczegółowego 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 dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
sporządzenie analizy uwag i wniosków
zgłoszonych podczas konsultacji i przedstawiane ich Prezydentowi Miasta wraz
z projektem programu,
zamieszczenie informacji o rezultatach
konsultacji i ich wpływie na treść projektu
programu organowi stanowiącemu Gminy
Nowa Sól - Miasto,
przyjęcie przez Radę Miejską w Nowej Soli
uchwały w sprawie przyjęcia Program
współpracy Gminy Nowa Sól – Miasto
z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami w 2011r
XI. Tryb powoływania i zasady działania komisji
konkursowych.
1. Komisje konkursowe powoływane są w celu
opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.
2. Prezydent Miasta każdorazowo po ogłoszeniu
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powołuje w drodze zarządzenia komisję
konkursową do oceny złożonych ofert.
3. W skład
5 – 7 osób:

komisji

konkursowej

przedstawiciele organu
jednostki – 3 osoby,

wchodzi

wykonawczego

osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 2 osoby,
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oraz Zarząd organizacji zgłaszającej – formularza zgłoszenia, stanowiącego załącznik
Nr 2 do uchwały,
zgłoszeń kandydatów należy dokonywać
w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Punkcie Informacyjnym Urzędu
Miejskiego w Nowej Soli, ul. M. J. Piłsudskiego 12,
po upływie tego terminu naczelnik wydziału/jednostki odpowiedzialnej za realizację
konkursu przedstawi Prezydentowi Miasta
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,
Prezydent Miasta 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, Prezydent
Miasta Nowa Sól 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 Prezydenta Miasta lub komisję konkursową.
Prezydent Miasta Nowa Sól powołując komisję konkursową wskazuje jej przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

fakultatywnie osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej
zakres zadań publicznych, których konkurs
dotyczy – 2 osoby.

5. W pracach komisji konkursowej mogą brać
udział reprezentanci organizacji pozarządowych,
którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

4. Przedstawiciele komisji konkursowej wyłaniani są wg następującej procedury:

reprezentują organizacje pozarządowe
z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie,

Prezydent Miasta 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 złożonego,
podpisanego przez zainteresowaną osobę

nie pozostają wobec oferentów biorących
udział w konkursie w takim stosunku
prawnym lub faktycznym, który mógłby
budzić uzasadnione wątpliwości co to bezstronności,
przed upływem 3 lat od daty wszczęcia
procedury konkursowej nie pozostawały
w stosunku pracy lub zlecenia z oferentem
oraz nie były członkami władz któregokolwiek z oferentów,
korzystają z pełni praw publicznych.
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6. 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.

Poz. 311
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
Prezydenta Miasta Nowa Sól,

7. Zasady działania komisji konkursowych do
opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert:

c) przygotowanie
propozycji
podziału
środków pomiędzy oferentami i przekazanie ich Prezydentowi Miasta.

komisja pracuje w składzie osobowym
powołanym Zarządzeniem Prezydenta
Miasta,

8. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych
ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej
dotacji dokonuje Prezydent Miasta Nowa Sól.

pracami komisji kieruje przewodniczący
lub wiceprzewodniczący komisji,

9. Obsługę administracyjno-techniczną sprawuje
wydział/jednostka odpowiedzialna za realizację konkursu,

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,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Piotr Szyszko
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IV/20/10
Rady Miejskiej w Nowej Soli
z dnia 30 grudnia 2010r.

Ankieta
NOWOSOLSKIEGO BANKU DANYCH
o organizacjach pozarządowych i podmiotach prowadzących działalność pożytku publicznego
Pełna nazwa organizacji:
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Pieczęć organizacji:

Adres siedziby:
kod: ........................... poczta: ...................................
miejscowość: ..............................................................
ulica: ...........................................................................

tel: ............................................................................

Adres korespondencyjny:

fax: ...........................................................................

kod: ..............................poczta: ..................................

e-mail: ......................................................................

miejscowość: ..............................................................

www. ........................................................................
ulica: ...........................................................................
Zasięg działania organizacji:
...........................................................................................................................................................................
Status prawny organizacji:
? stowarzyszenie – terenowa jednostka organizacyjna stowarzyszenia,
? klub sportowy,
? osoba prawna lub jednostka organizacyjna działająca na podstawie przepisów o stosunku państwa do
kościoła i innych związków wyznaniowych,
? inna organizacja społeczna (proszę podać jaka).............................................................................................
Imię nazwisko i funkcja osoby uprawnionej do reprezentowania organizacji, tel. kontaktowy:
1. .........................................................................................................................................................................
2. .........................................................................................................................................................................
3. .........................................................................................................................................................................
4. .........................................................................................................................................................................
5. .........................................................................................................................................................................
Przedmiot działalności organizacji:
.............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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Dotychczas zrealizowane przedsięwzięcia:
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Wyrażam zgodę na udostępnienie danych dotyczących organizacji wszystkim zainteresowanym, a także
umieszczenie ich na stronie BIP Gminy Nowa Sól – Miasto w ramach tworzonej Mapy aktywności organizacji pozarządowych.

................................................................................
data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji
Oświadczam, iż wykazane dane dotyczące organizacji będą na bieżąco aktualizowane i przekazywane do
urzędu celem dokonania zmian w bazie danych.
..................................................................................
data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IV/20/10
Rady Miejskiej w Nowej Soli
z dnia 30 grudnia 2010r.
FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA DO BAZY CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH
1. Dane dotyczące kandydata na członka komisji konkursowej:
imię i nazwisko kandydata na członka komisji:
.......................................................................................................................................................................................
adres zamieszkania:
.......................................................................................................................................................................................
tel. kontaktowy:
.......................................................................................................................................................................................
2. Nazwa organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, reprezentowanych przez kandydata:
............................................................................................................................................................................
adres organizacji/podmiotu:...............................................................................................................................
pełniona funkcja w organizacji/podmiocie: ........................................................................................................
zakres działań statutowych organizacji/podmiotu: ............................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
3. Opis zaangażowania kandydata na członka komisji w działalność innych organizacji pozarządowych lub
podmiotów wymienionych w art 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
adres organizacji/podmiotu:................................................................................................................................
pełniona funkcja w organizacji/podmiocie: ........................................................................................................
zakres działań statutowych organizacji/podmiotu: .............................................................................................
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......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
adres organizacji/podmiotu:...............................................................................................................................
pełniona funkcja w organizacji/podmiocie: ........................................................................................................
zakres działań statutowych organizacji/podmiotu: ............................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
4. Deklaruję chęć udziału w Komisjach konkursowych w celu opiniowania ofert złożonych do otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w następujących obszarach:
? kultura fizyczna i turystyka;
? kultura;
? pomoc społeczna i ochrona zdrowia;
? inne (jakie?)…………………………………………………………………………………….......;
? jestem zainteresowany udziałem w komisjach konkursowych we wszystkich obszarach, w których będą
ogłaszane przez Prezydenta Miasta Nowa Sól otwarte konkursy ofert w 2011r.

Potwierdzam prawdziwość wyżej wskazanych danych i zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert Miasta Nowa Sól w 2011 r.

.................................................................................
data i czytelny podpis kandydata na członka komisji

Zgłaszamy ww. kandydata do bazy członków komisji konkursowych miasta Nowa Sól jako reprezentanta
naszej organizacji/podmiotu:

.........................................................................................
pieczęć organizacji/podmiotu i podpisy członków Zarządu/
osób upoważnionych do reprezentacji organizacji/ podmiotu na zewnątrz
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UCHWAŁA NR IV/21/10
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI
z dnia 30 grudnia 2010r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej
Na podstawie art. 11 ust 1 i ust. 3 pkt 2 ustawy
z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U.
z 1997r. Nr 85, poz. 539 ze zmianami) i 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
zmianami) uchwala się, co następuje:

3) Filia Miejskiej
ul. 1 Maja 14”

Biblioteki

Publicznej

–

3. § 18. otrzymuje brzmienie:
„§ 18. Strukturę organizacyjną Biblioteki tworzą
następujące działy:

§ 1. W uchwale Nr XVII/128/2003 z dnia 30 grudnia 2003r. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2004r. Nr 2, poz. 58 ze zmianami Dz. Urz.
Woj. Lub. z 2010r. Nr 101, poz. 1497) w załączniku
wprowadza sie następujące zmiany:

1) Dział Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów,
2) Dział Udostępniania Zbiorów,
3) Dział Administracyjno – Finansowy"

1. § 6. otrzymuje brzmienie:

4. Uchyla się § 30.

„§ 6. Biblioteka ma swoją siedzibę w Nowej Soli
przy Bankowej 3. "
2. § 17. otrzymuje brzmienie:
„§ 17. Miejską sieć biblioteczną tworzą następujące jednostki organizacyjne Biblioteki:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Piotr Szyszko

1) Biblioteka Główna – ul. Bankowa 3,
2) Oddział dla Dzieci – ul. Bankowa 3,

===================================================================================
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UCHWAŁA NR VI/22/11
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE
z dnia 26 stycznia 2011r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji o nieruchomościach i obiektach
budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, informacji o gruntach i deklaracji na podatek
rolny, informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142,
poz. 1591 z późn. zmianami), art. 6 ust. 13 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 z późn.
zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXV/234/09 z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji o nieruchomościach i obiektach
budowlanych, informacji o gruntach i deklaracji na
podatek rolny, informacji o lasach i deklaracji na
podatek leśny (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 17,
poz. 305) § 1 i § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Określa się wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych dla osób fizycznych stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały,
§ 2. Określa się wzór deklaracji na podatek od
nieruchomości od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie posiadających
osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych
Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa
i jednostek organizacyjnych Państwowych Gospodarstw Leśnych Lasy Państwowe stanowiący
załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.”

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 14

– 1359 –

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kożuchowa.

Poz. 313

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Zbigniew Dusza
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VI/22/11
Rady Miejskiej w Kożuchowie
z dnia 26 stycznia 2011r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VI/22/11
Rady Miejskiej w Kożuchowie
z dnia 26 stycznia 2011r.
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UCHWAŁA NR VI/25/11
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE
z dnia 26 stycznia 2011r.
w sprawie zniesienia pomnika przyrody
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
18 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1)
oraz art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2009r.
Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.2), uchwala się co następuje:
§ 1. Znosi się pomnik przyrody – dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie pnia mierzonym na
wysokości 130cm wynoszącym 320cm, rosnący na
działce ozn. Nr ew. 46 położonej w miejscowości
Dziadoszyce, Gmina Kożuchów przy drodze publicznej, ustanowiony pomnikiem przyrody zgodnie
z Rozporządzeniem Nr 34 Wojewody Lubuskiego
z dnia 19 maja 2006r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego
Nr 38, poz. 834).
§ 2. Pozbawienie statusu pomnika przyrody następuje z uwagi na utratę wartości przyrodniczej
oraz bezpośrednie zagrożenie jakie stwarza dla ludzi,
obiektu budowlanego – budynku mieszkalnego
i użytkowników drogi publicznej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kożuchowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Zbigniew Dusza
______________________________________
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457 z 2006r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, , Nr 181, poz. 1337 oraz
z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218,
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1251

===================================================================================
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UCHWAŁA NR 255/XXXIII/2010
RADY POWIATU GORZOWSKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2010r.
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.)
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz
art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) Rada Powiatu
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Przeprowadza się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
zwanymi dalej organizacjami pozarządowymi
w sprawie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji.
2. Celem konsultacji prowadzonych na zasadach
i w trybie określonym niniejszą uchwałą jest umoż-

liwienie organizacjom pozarządowym udziału
w tworzeniu prawa miejscowego stanowionego
przez organy Powiatu Gorzowskiego w zakresie
przewidzianym ustawą.
§ 2. 1. W konsultacjach organizacje pozarządowe
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacji, odpowiednio do terytorialnego
zakresu działania Powiatu Gorzowskiego, wyrażają
swoją opinię co do projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji.
2. Konsultacje mają charakter opiniodawczy,
a ich wyniki nie wiążą organów powiatu, chyba że
ustawa stanowi inaczej.
§ 3. 1. O przeprowadzeniu konsultacji oraz
o formie i zakresie ich przeprowadzenia decyduje
Zarząd Powiatu Gorzowskiego w formie uchwały.
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2. Zarząd Powiatu Gorzowskiego przed rozpoczęciem konsultacji określa w uchwale:
a) przedmiot konsultacji,

2. Formularz ankiety powinien zawierać uzasadnienie prowadzonych konsultacji.
3. Formularz ankiety zatwierdza Zarząd Powiatu
Gorzowskiego.

b) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

§ 6. 1. Po zakończeniu konsultacji Zarząd Powiatu Gorzowskiego formułuje wyniki konsultacji.

c) zasięg terytorialny,
d) formę i terminy przeprowadzenia konsultacji
e) osobę odpowiedzialną za przygotowanie
i przeprowadzenie konsultacji,
f)

Poz. 315, 316

sposób poinformowania organizacji pozarządowych o celu i sposobie przeprowadzenia konsultacji.

§ 4. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
przeprowadza się w formie ankiety.
§ 5. 1. Konsultacje w trybie pisemnej ankiety
prowadzone są poprzez opublikowanie treści ankiety:

2. Wyniki konsultacji Zarząd Powiatu przekazuje
niezwłocznie Radzie Powiatu Gorzowskiego oraz
publikuje na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. i w Biuletynie Informacji
Publicznej.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Gorzowskiego.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Ryszard Iliaszewicz

a) na tablicy Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp.,
b) w Biuletynie Informacji Publicznej.

===================================================================================
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POROZUMIENIE
z dnia 16 listopada 2010r.
w sprawie przejęcia od Gminy Nowa Sól zadania zarządzania publiczna droga gminną
Zawarte dnia 16 listopada 2010 roku w Nowej Soli.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
i uchwały Rady Miejskiej w Nowej Soli
Nr LXIX/463/10 z dnia 29 października 2010r.
w sprawie przejęcia od Gminy Nowa Sól zadania
zarządzania publiczną drogą gminną i uchwały Rady
Gminy Nowa Sól Nr XLVI/250/10 z dnia 23 września
2010r. w sprawie powierzenia Gminie Nowa SólMiasto zarządzania publiczną drogą gminną
Gmina Nowa Sól reprezentowana przez
Jarosława Dykiel – Wójta Gminy Nowa Sól
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Barbary
Gardzioła
oraz
Gmina Nowa Sól-Miasto reprezentowana przez:
Wadima Tyszkiewicza – Prezydenta Miasta Nowa
Sól,
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Bożesławy
Korczyk-Giza
zawierają porozumienie następującej treści:
§ 1. Gmina Nowa Sól, działając jako zarządca
dróg gminnych Gminy Nowa Sól, przekazuje, a Pre-

zydent Miasta Nowa Sól działając jako zarządca
dróg gminnych Gminy Nowa Sól-Miasto, przejmuje
prowadzenie zadania zarządzania drogą gminną
Gminy Nowa Sól łączącą węzeł Nowa Sól w ciągu
drogi krajowej S 3 z Kostrzyńsko - Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną – Podstrefa Nowa Sól –
II etap na odcinku położonym w granicach Gminy
Nowa Sól w zakresie szczegółowo określonym w § 2
porozumienia.
§ 2. Gmina Nowa Sól-Miasto przyjmuje do realizacji i finansowania zadanie określone w § 1 zarządcy dróg gminnych wynikające z ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U.
z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zmianami) w zakresie:
1) opracowywania projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych
planach organów właściwych do sporządzania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
2) opracowywania projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania
i ochrony drogi oraz drogowych obiektów inżynierskich;
3) pełnienie funkcji inwestora;
4) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń za-
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bezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, w tym oświetlenia drogi;
5) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
6) przygotowania infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
7) koordynacji robót w pasie drogowym;
8) wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar
pieniężnych;
9) prowadzenia ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;
9a) sporządzania informacji o drogach publicznych
oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;
10) przeprowadzania okresowych kontroli stanu
dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz
przepraw
promowych,
ze
szczególnym
uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego;
11) wykonywania robót interwencyjnych, robót
utrzymaniowych i zabezpieczających;
12) przeciwdziałania niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
13) przeciwdziałania niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
14) wprowadzania ograniczeń lub zamykanie dróg
i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu
oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie
bezpieczeństwa osób lub mienia;
15) dokonywania okresowych
drogowego;

pomiarów

ruchu

16) utrzymywania zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;

Poz. 316

17) nabywania nieruchomości pod pasy drogowe
dróg publicznych i gospodarowanie nimi
w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;
18) nabywania nieruchomości innych niż wymienione w pkt 17 na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa.
§ 3. 1. Zadania przekazane niniejszym porozumieniem Gmina Nowa Sól-Miasto będzie wykonywała za pośrednictwem właściwych organów
w formach przewidzianych prawem.
2. Właściwe organy Gminy w celu realizacji zadań będą podejmowały odpowiednie czynności, tj.
uchwały, decyzje administracyjne, umowy, postanowienia, czynności egzekucyjne itd.
§ 4. Gmina Nowa Sól zastrzega sobie prawo
nadzorowania, kontrolowania i dokonywania oceny
prowadzenia zadań wynikających z niniejszego porozumienia wg kryteriów legalności, celowości
i gospodarności.
§ 5. Gmina Nowa Sól-Miasto z tytułu realizacji
zadań objętych porozumieniem ponosi odpowiedzialność wobec Gminy Nowa Sól i osób trzecich.
§ 6. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze
stron postanowień Porozumienia lub nienależytego
wykonywania obowiązków, druga strona ma prawo
rozwiązać Porozumienie z zachowaniem 1 rocznego
okresu wypowiedzenia na koniec roku kalendarzowego.
§ 7. Zmiany niniejszego porozumienia wymagają
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 8. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze
stron.
§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
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POROZUMIENIE
z dnia 16 listopada 2010r.
w sprawie przejęcia od Gminy Otyń zadania zarządzania publiczną droga gminną
Zawarte dnia 16 listopada 2010 roku w Nowej Soli.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
i uchwały Rady Miejskiej w Nowej Soli
Nr LXIX/462/10 z dnia 29 października 2010r.
w sprawie przejęcia od Gminy Otyń zadania zarządzania publiczną drogą gminną i uchwały Rady
Gminy Otyń Nr XLIX/59/10 z dnia 29 września 2010r.
w sprawie powierzenia Gminie Nowa Sól-Miasto
zarządzania publiczną drogą gminną.
Gmina Otyń reprezentowana przez
Teresę Kaczmarek – Wójta Gminy Otyń
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Barbary
Kuczyńskiej
oraz
Gmina Nowa Sól-Miasto reprezentowana przez:
Wadima Tyszkiewicza – Prezydenta Miasta Nowa
Sól,
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Bożesławy
Korczyk-Giza
zawierają porozumienie następującej treści:
§ 1. Gmina Otyń, działając jako zarządca dróg
gminnych Gminy Otyń, przekazuje, a Prezydent
Miasta Nowa Sól, działając jako zarządca dróg
gminnych Gminy Nowa Sól-Miasto, przejmuje prowadzenie zadania zarządzania drogą gminną Gminy
Otyń łączącą węzeł Nowa Sól w ciągu drogi krajowej
S 3 z Kostrzyńsko – Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną – Podstrefa Nowa Sól – II etap na odcinku
położonym w granicach Gminy Otyń w zakresie
szczegółowo określonym w § 2 porozumienia.
§ 2. Gmina Nowa Sól-Miasto przyjmuje do realizacji i finansowania zadanie określone w § 1 zarządcy dróg gminnych wynikające z ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U.
z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zmianami) w zakresie:

4) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, w tym oświetlenia drogi;
5) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
6) przygotowania infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
7) koordynacji robót w pasie drogowym;
8) wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar
pieniężnych;
9) prowadzenia ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;
9a) sporządzania informacji o drogach publicznych
oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;
10) przeprowadzania okresowych kontroli stanu
dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz
przepraw
promowych,
ze
szczególnym
uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego;
11) wykonywania robót interwencyjnych, robót
utrzymaniowych i zabezpieczających;
12) przeciwdziałania niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
13) przeciwdziałania niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
14) wprowadzania ograniczeń lub zamykanie dróg
i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu
oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie
bezpieczeństwa osób lub mienia;

1) opracowywania projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych
planach organów właściwych do sporządzania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

15) dokonywania okresowych
drogowego;

pomiarów

ruchu

2) opracowywania projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania
i ochrony drogi oraz drogowych obiektów inżynierskich;

17) nabywania nieruchomości pod pasy drogowe
dróg publicznych i gospodarowanie nimi
w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;

3) pełnienie funkcji inwestora;

18) nabywania nieruchomości innych niż wymienione w pkt 17 na potrzeby zarządzania droga-

16) utrzymywania zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;
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mi i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa.
§ 3. 1. Zadania przekazane niniejszym porozumieniem Gmina Nowa Sól-Miasto będzie wykonywała za pośrednictwem właściwych organów
w formach przewidzianych prawem.
2. Właściwe organy Gminy w celu realizacji zadań będą podejmowały odpowiednie czynności, tj.
uchwały, decyzje administracyjne, umowy, postanowienia, czynności egzekucyjne itd.
§ 4. Gmina Otyń zastrzega sobie prawo nadzorowania, kontrolowania i dokonywania oceny prowadzenia zadań wynikających z niniejszego porozumienia wg kryteriów legalności, celowości i gospodarności.

Poz. 317, 318

§ 6. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze
stron postanowień Porozumienia lub nienależytego
wykonywania obowiązków, druga strona ma prawo
rozwiązać Porozumienie z zachowaniem 1 rocznego
okresu wypowiedzenia na koniec roku kalendarzowego.
§ 7. Zmiany niniejszego porozumienia wymagają
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 8. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze
stron.
§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego .

§ 5. Gmina Nowa Sól-Miasto z tytułu realizacji
zadań objętych porozumieniem ponosi odpowiedzialność wobec Gminy Otyń i osób trzecich.
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ANEKS NR 2
z dnia 30 grudnia 2010r.
do porozumienia Nr 51/DG/2009 z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie bieżącego utrzymania dróg
powiatowych na terenie miasta Zbąszynek
Zawarty pomiędzy:
Powiatem Świebodzińskim, zwanym dalej „Przekazującym”, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu
Świebodzińskiego, w imieniu którego działają:
1. Zbigniew Szumski – Starosta
2. Jakub Jarecki – Wicestarosta
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Doroty
Karbowiak
a
Gminą Zbąszynek, zwaną dalej „Przejmującym”,
w imieniu której działa:
Wiesław Czyczerski – Burmistrz
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Anety Nawracały

o następującej treści:
§ 1. W § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Na prowadzenie zadań wymienionych w § 2
Przekazujący przeznaczy w 2011r. kwotę 53.500zł
(słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset zł
00/100).”
§ 2. Pozostałe warunki porozumienia pozostają
bez zmian.
§ 3. Aneks niniejszy wchodzi w życie z dniem
podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
§ 4. Aneks sporządzono w 4 jednobrzmiących
egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.
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ANEKS NR 2
z dnia 30 grudnia 2010r.
do porozumienia Nr 53/DG/2009 z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie bieżącego utrzymania dróg
powiatowych na terenie miasta Świebodzina
Zawarty pomiędzy:

o następującej treści:

Powiatem Świebodzińskim, zwanym dalej „Przekazującym”, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu
Świebodzińskiego, w imieniu którego działają:

§ 1. W § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Na prowadzenie zadań wymienionych w § 2
Przekazujący przeznaczy w 2011r. 310.250,00zł
(słownie: trzysta dziesięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt zł 00/100)”

1. Zbigniew Szumski – Starosta
2. Jakub Jarecki – Wicestarosta
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Doroty
Karbowiak
a
Gmina Świebodzin, zwaną dalej „Przyjmującym”,
w imieniu której działa:
Dariusz Bekisz – Burmistrz

§ 2. Pozostałe warunki porozumienia pozostają
bez zmian.
§ 3. Aneks niniejszy wchodzi w życie z dniem
podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
§ 4. Aneks sporządzono w 4 jednobrzmiących
egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Izabeli Zabłockiej
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OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 14 stycznia 2011r.
o zmianie w składzie Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
Na podstawie art. 194 ust. 1 w związku z art. 183
ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. z 2010r. Nr 176, poz. 1190) Komisarz Wyborczy w Gorzowie Wlkp. podaje następujące informacje:
§ 1. Uchwałą Nr III/3/2010 z dnia 15 grudnia
2010r. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnej Pani Urszuli Teresy Stolarskiej, w okręgu wyborczym Nr 3 z listy Nr 12 –
KWW JĘDRZEJCZAK – GORZÓW XXI W., wskutek
pisemnego zrzeczenia się mandatu.
§ 2. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. w dniu
29 grudnia 2010r. podjęła uchwałę Nr IV/24/2010

o wstąpieniu na jej miejsce Pani Izabelli Marii Szafrańskiej – Słupeckiej, kandydatki z tej samej listy
Nr 12 – KWW JĘDRZEJCZAK – GORZÓW XXI W.,
w okręgu wyborczym Nr 3, która w wyborach samorządowych uzyskała kolejno największą liczbę głosów, nie utraciła prawa wybieralności i wyraziła
zgodę na przyjęcie mandatu.
§ 3. Obwieszczenie podaje się do publicznej
wiadomości i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Komisarz Wyborczy
Zbigniew Piątek
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OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 14 stycznia 2011r.
o zmianie w składzie Rady Powiatu Gorzowskiego
Na podstawie art. 194 ust. 1 w związku z art. 183
ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. z 2010r. Nr 176, poz. 1190) Komisarz Wyborczy w Gorzowie Wlkp. podaje następujące informacje:

o wstąpieniu na jego miejsce Jana Moczulskiego,
kandydata z tej samej listy Nr 13 – KWW ANDRZEJA
KUNTA, w okręgu wyborczym Nr 1, który w wyborach samorządowych uzyskał kolejno największą
liczbę głosów, nie utracił prawa wybieralności
i wyraził zgodę na przyjęcie mandatu.

§ 1. Uchwałą Nr 7/I/2010 z dnia 30 listopada
2010r. Rada Powiatu Gorzowskiego stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Andrzeja Ludwika Kunta, w okręgu wyborczym Nr 1 z listy Nr 13 – KWW
ANDRZEJA KUNTA, wskutek wyboru na Burmistrza
Miasta Kostrzyna nad Odrą.

§ 3. Obwieszczenie podaje się do publicznej
wiadomości i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Komisarz Wyborczy
Zbigniew Piątek

§ 2. Rada Powiatu Gorzowskiego w dniu
28 grudnia 2010r. podjęła uchwałę Nr 12/II/2010
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OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 14 stycznia 2011r.
o zmianie w składzie Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
Na podstawie art. 194 ust. 1 w związku z art. 183
ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. z 2010r. Nr 176, poz. 1190) Komisarz Wyborczy w Gorzowie Wlkp. podaje następujące informacje:
§ 1. Uchwałą Nr II/16/10 z dnia 21 grudnia 2010r.
Rada Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego stwierdziła
wygaśnięcie mandatu radnego Macieja Pietruszaka,
w okręgu wyborczym Nr 1 z listy Nr 4 – Komitet
Wyborczy Platforma Obywatelska RP, wskutek wyboru na Burmistrza Drezdenka.
§ 2. Rada Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
w dniu 30 grudnia 2010r. podjęła uchwałę

Nr III/21/10 o wstąpieniu na jego miejsce Wiesława
Pietruszaka, kandydata z tej samej listy Nr 4 – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, w okręgu
wyborczym Nr 1, który w wyborach samorządowych
uzyskał kolejno największą liczbę głosów, nie utracił
prawa wybieralności i wyraził zgodę na przyjęcie
mandatu.
§ 3. Obwieszczenie podaje się do publicznej
wiadomości i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Komisarz Wyborczy
Zbigniew Piątek
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OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 14 stycznia 2011r.
o zmianie w składzie Rady Powiatu Sulęcińskiego
Na podstawie art. 194 ust. 1 w związku z art. 183
ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. z 2010r. Nr 176, poz. 1190) Komisarz Wyborczy w Gorzowie Wlkp. podaje następujące informacje:
§ 1. Uchwałą Nr II/11/10 z dnia 7 grudnia 2010r.
Rada Powiatu Sulęcińskiego stwierdziła wygaśnięcie
mandatu radnego Michała Deptucha, w okręgu wyborczym Nr 1 z listy Nr 2 – Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, wskutek wyboru na Burmistrza Sulęcina.

o wstąpieniu na jego miejsce Kazimierza Chudzińskiego, kandydata z tej samej listy Nr 2 – Komitet
Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, w okręgu
wyborczym Nr 1, który w wyborach samorządowych
uzyskał kolejno największą liczbę głosów, nie utracił
prawa wybieralności i wyraził zgodę na przyjęcie
mandatu.
§ 3. Obwieszczenie podaje się do publicznej
wiadomości i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Komisarz Wyborczy
Zbigniew Piątek

§ 2. Rada Powiatu Sulęcińskiego w dniu
30 grudnia 2010r. podjęła uchwałę Nr III/14/10
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OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO
W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 24 stycznia 2011r.
o zmianie w składzie Rady Miejskiej w Szprotawie
Na podstawie art. 183 w związku z art. 193 ust. 4
ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. z 2010r. Nr 176, poz. 1190) Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze podaje do publicznej wiadomości, że:

jego miejsce Zdzisławy Orman, kandydatki z tej samej listy Nr 15 - Komitet Wyborczy Wyborców Józefa Rubachy, w okręgu wyborczym Nr 3, która
w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów, nie utraciła prawa wybieralności i wyraziła
zgodę na przyjęcie mandatu.

1. Uchwałą Nr III/9/10 Rada Miejska w Szprotawie w dniu 14 grudnia 2010r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Pawła Chylaka w okręgu wyborczym Nr 3 z listy Nr 15 – Komitet Wyborczy Wyborców Józefa Rubachy wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu.

3. Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

2. Rada Miejska w Szprotawie w dniu 29 grudnia
2010r. podjęła uchwałę Nr IV/16/10 o wstąpieniu na

Komisarz Wyborczy
w Zielonej Górze
Bogumił Hoszowski
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OGŁOSZENIE NR 1
STAROSTY MIĘDZYRZECKIEGO
z dnia 24 stycznia 2011r.
w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na
terenie Powiatu Międzyrzeckiego w 2011r.
Na podstawie art. 6 pkt 15 i art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) ogłaszam ustalony średni miesięczny koszt utrzymania
mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Międzyrzeckiego w 2011r.:

4) w Domu Pomocy Społecznej w Rokitnie Nr 58
dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (mężczyzn) w wysokości: 2. 605,19zł.
5) w Domu Pomocy Społecznej w Skwierzynie
dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (kobiet i mężczyzn) w wysokości:
2. 671,16zł.

1) w Domu Pomocy Społecznej w Jasieńcu dla
osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych
(kobiet i mężczyzn) w wysokości: 2. 606,27zł.

6) w Domu Pomocy Społecznej w Szarczu
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (kobiet), prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek w wysokości:
2. 549,44zł.

2) w Domu Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu
dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (mężczyzn) w wysokości: 2. 639,75zł.
3) w Domu Pomocy Społecznej w Rokitnie Nr 38
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (mężczyzn) w wysokości: 2. 769,58zł.

Starosta
Grzegorz Gabryelski
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OGŁOSZENIE NR 2
STAROSTY MIĘDZYRZECKIEGO
z dnia 24 stycznia 2011r.
w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej
na terenie Powiatu Międzyrzeckiego w 2011r.
Na podstawie art. 6 pkt 15 i art. 86 ust. 7 ustawy
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) ustalam:

średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w Domu
Dziecka im. Janusza Korczaka w Skwierzynie
w 2011r. w wysokości 3. 665,01zł.
Starosta
Grzegorz Gabryelski
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WYROK
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT II SA/GO 773/10
z dnia 2 grudnia 2010r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:
Przewodniczący

Sędzia WSA Michał Ruszyński

Sędziowie

Sędzia WSA Aleksandra Wieczorek (spr.)
Sędzia WSA Joanna Brzezińska

Protokolant

st. sekr. sąd. Agata Przybyła

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 grudnia
2010r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego
w Gorzowie Wlkp. na uchwałę Rady Gminy Kłodawa
z dnia 7 grudnia 2009r. Nr XL/305/09 w przedmiocie
ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym
urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
I.

stwierdza nieważność § 3 ust. 3 zaskarżonej
uchwały,

II. określa, że zaskarżona uchwała nie podlega
wykonaniu w części wskazanej w punkcie
I wyroku.
UZASADNIENIE
Dnia 7 grudnia 2009 Nr XL/305/2009 Rada Gminy
w Kłodawie z powołaniem na przepis art. 18 ust 2
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
oraz w art. 40 ust. 3 i 8 ustawy z dnia 21 marca 1985
o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19,
poz. 115 z późn. zm.) podjęła uchwałę Nr XL/305/09
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam. Uchwała opublikowana została
w dniu 11 marca 2010r. w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego Nr 16, poz. 247.
W § 3 pkt 3 powołanej uchwały Rada uchwaliła, iż za
niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby
miesięcy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
Powołana uchwała, w części obejmującej przytoczony § 3 ust. 3 została zaskarżona przez Prokuratora
Rejonowego w Gorzowie Wlkp. Wnosząc o stwierdzenie jej nieważności w zaskarżonym zakresie, Prokurator Rejonowy zarzucił uchwale istotne narusze-

nie prawa, to jest przepisu art. 40 ust. 5 ustawy
o drogach publicznych poprzez przekroczenie przez
Radę przysługujących jej kompetencji i ustalenie
w ust. 3 art. 3, iż odpłatność za zajęcia pasa drogowego poprzez umieszczenie w nim urządzeń infrastruktury technicznej, nie związanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego przez okres krótszy niż rok obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym w sytuacji, gdy wskazany
przepis ustawy przewiduje, iż w przypadku tego
rodzaju zajęcia opłata winna być obliczana proporcjonalnie do liczby dni przez okres których trwało
takie zajęcie. Skarżący wywodził, iż zaskarżona
uchwała stanowi akt prawa miejscowego. Akty prawa miejscowego mogą być ustanawiane jedynie na
podstawie delegacji ustawowych i zajmują one
w hierarchii źródeł prawa pozycję podrzędną w stosunku do ustaw, przez co nie mogą w sposób odmienny od aktów nadrzędnych regulować kwestii,
które już w ustawie zostały określone w sposób wyczerpujący. W przedmiotowej sprawie uchwała
w zaskarżonych przepisach, wbrew postanowieniom
ustawy, zastrzega, że jeżeli umieszczenie w pasie
drogowym urządzenia infrastruktury technicznej
trwa przez okres krótszy aniżeli jeden rok opłatę za
zajęcie pasa drogowego ustala się proporcjonalnie
do liczby miesięcy umieszczenia danego urządzenia.
Wobec jasnych przepisów ustawy o drogach publicznych – art. 40 ust. 5 oraz ust. 8 regulujących
kwestię sposobu naliczania opłat za zajęcie pasa
drogi gminnej poprzez umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego jako iloczyn liczby dni
tego zajęcia oraz liczby metrów kwadratowych zajętego pasa i stawki za 1 m 2, zapisy § 3 ust. 3 uchwały uznać należy za istotnie naruszające prawo.
Przekazując skargę Prokuratora do rozpoznania
przez sąd administracyjny reprezentujący Gminę
Kłodawa jej Wójt nie nadesłał odpowiedzi na nią
i do dnia rozprawy organy gminy nie zajęły stanowiska procesowego wobec złożonej skargi.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Zgodnie z przepisami art. 3 § 1 i 2 pkt 5 i 6 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153,
poz. 1270 ze zm. – dalej jako: ppsa) sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji
publicznej i stosują środki określone w ustawie, przy
czym kontrola ta obejmuje orzekanie m.in. w sprawach skarg na akty prawa miejscowego oraz inne
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akty z zakresu administracji publicznej organów
jednostek samorządu terytorialnego. Stosownie do
art. 1 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002r. Prawo
o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153,
poz. 1269 ze zm.) kontrola sądowoadministracyjna
sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.
Kompetencja prokuratora do wniesienia skargi opiera się samodzielnej podstawie wynikającej z przepisu art. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1985r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008r. Nr 7, poz. 39 ze zm.) i nie budzi
w sprawie wątpliwości.
Stosownie do art. 147 ppsa sąd administracyjny,
uwzględniając skargę na uchwałę lub akt, o których
mowa w art. 3 § 2 pkt 5 i 6 ppsa stwierdza nieważność tej uchwały lub aktu w całości lub w części
albo stwierdza, że zostały wydane z naruszeniem
prawa, jeżeli przepis szczególny wyłącza stwierdzenie ich nieważności. Wprowadzając sankcję nieważności jako następstwo naruszenia prawa, ustawodawca nie określił w powołanej procedurze rodzaju
naruszenia prawa. Zauważyć jednak należy, że
z przepisów ustawy o samorządzie gminnym wyprowadzić można dwa rodzaje naruszeń prawa
art. 91 ust.1 i 4 oraz art. 93 ) , jakie mogą być wywołane przez ustanowienie tych aktów. Mogą być to
naruszenia istotne lub nieistotne (por. T. Woś [w:]
T. Woś, H. Knysiak – Molczyk, M. Romańska, Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Komentarz, Warszawa 2009, s. 604 – 605). Naczelną
zasadą demokratycznego państwa prawnego jest
działanie organów władzy publicznej w granicach
i na podstawie obowiązującego prawa. Zasadę tę
wyraża art. 7 Konstytucji. Przepis ten zawiera normę
zakazującą domniemywania kompetencji takiego
organu i tym samym nakazuje, by wszelkie działania
organu władzy publicznej były oparte na wyraźnie
określonej normie kompetencyjnej. Zgodnie z art. 94
Konstytucji organy samorządu terytorialnego oraz
terenowe organy administracji rządowej ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie. Akty prawa
miejscowego winny być podejmowane w oparciu
o wyraźną normę kompetencyjną rangi ustawowej.
Zasadą prawa administracyjnego, w perspektywie
konstytucyjnej, jest zakaz domniemania kompetencji.
Podstawa prawna do działań w zakresie stanowienia
aktów prawa miejscowego może być dwojakiego
rodzaju. Jest nią albo upoważnienie bezpośrednio
wynikające z przepisów ustaw ustrojowych (gminnej, powiatowej, wojewódzkiej) albo upoważnienie
zawarte w innych regulacjach ustawowych (por.
wyrok z dnia 4 kwietnia 2008 r., akt II OSK 102/08,
NZS 2008/5/103 ). W tym zakresie w orzecznictwie
sądowym za istotne naruszenie prawa, stanowiące
podstawę do stwierdzenia nieważności aktu, przyjmuje się wydanie aktu bez podstawy lub z naruszeniem podstawy do podjęcia uchwały. Wskazuje się
tu, że akt prawa miejscowego nie może naruszać nie
tylko przepisów ustawy, zawierających delegacje do
jego ustanowienia, ale również przepisów Konstytu-
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cji oraz innych ustaw pozostających w pośrednim
lub bezpośrednim związku z regulowaną materią.
Odnosząc powyższe rozważania do przedmiotu kontroli sądowej w niniejszej sprawie wskazać należy
w pierwszej kolejności, iż zaskarżona uchwała stanowi akt prawa miejscowego w rozumieniu powołanych przepisów Konstytucji i przepisu art. 3 pkt 5
ppsa. Aktem prawa miejscowego jest każdy akt
prawny zawierający normy o charakterze generalnym (czyli nie odnoszącym się do indywidualnie
oznaczonego podmiotu lecz do pewnej kategorii
potencjalnych adresatów) i abstrakcyjnym, wydany
przez ustawowo wskazany organ administracji.
W ocenie Sądu, zaskarżona uchwała odpowiada
temu kryterium. Uregulowania uchwały odnoszą się
bowiem do każdego podmiotu zajmującego pas
drogowy dróg gminnych, dla których zarządcą jest
organ gminy. Zaskarżona uchwała nie ma jednorazowego zastosowania lecz może być wykorzystywana w nieograniczonej liczbie przypadków. Nadto
podkreślenia wymaga, iż zgodnie z treścią art. 217
Konstytucji nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów
opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad
przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze
ustawy. Nie ulega wątpliwości, iż opłata za zajęcie
pasa drogowego jest daniną publiczną w rozumieniu art. 217 Konstytucji. Jest to bowiem obowiązkowe świadczenie pieniężne przewidziane na rzecz
gminy w razie zajęcia pasa drogowego i jest ono
uiszczane przez każdy podmiot dokonujący takiego
zajęcia na terenie gminy.
W konsekwencji poczynionych wywodów za zasadne uznać należało zarzuty skargi w kwestii nieważności kwestionowanych regulacji uchwały z dnia
7 grudnia 2009r. W zaskarżonej części kontrolowany
akt podęty został bowiem z naruszeniem prawa stanowiącym, w rozumieniu w art. 91 ust. 1 i 4 ustawy
o samorządzie gminnym, podstawę do stwierdzenia
jego nieważności w części. Zgodnie bowiem z art. 40
ust. 5 ustawy o drogach publicznych opłatę za zajęcie pasa drogowego ustala się jako iloczyn liczby
metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia i stawki
opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego, pobieranej
za każdy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym, przy czym za umieszczenie urządzenia
w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim przez okres krótszy niż rok opłata obliczana
jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia
urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym
obiekcie inżynierskim. Uchwalenie przez Radę Gminy w § 3 ust. 3 uchwały innego niż przewidziany
wyraźnie w ustawie o drogach publicznych, sposobu obliczania opłaty za zajęcie pasa drogowego należy ocenić jako istotne naruszenie prawa. Organ
samorządu terytorialnego wykroczył, w omawianym
zakresie, poza przyznane mu kompetencje regulując
odmiennie w prawie miejscowym, to co należy wyłącznie do materii ustawowej. Wykroczenie przez
organ stanowiący Gminy Kłodawa poza granice
upoważnienia ustawowego do wydawania aktu
prawa miejscowego należy ocenić jako istotne naru-
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szenie prawa, skutkujące nieważnością wadliwego
przepisu prawa miejscowego (art. 147 § 1 ppsa).
O wstrzymaniu zaskarżonego aktu, w części określonej w pkt l wyroku orzeczono na podstawie
art. 152 pppsa. Zakres zastosowania przepisu
art. 152 pppsa dotyczy wykonalności w szerokim jej
sensie. Zwrot „w razie uwzględnienia skargi sąd
w wyroku określa, czy i w jakim zakresie akt lub
czynność nie mogą być wykonane", użyty w komentowanym przepisie, należy zatem traktować jako
synonim określenia „czy i w jakim zakresie zawieszona jest moc (skutek prawny) aktu lub czynności".
W tej sytuacji to, czy konkretny akt poddaje się wy-
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konaniu w sensie czynienia użytku z uprawnienia
bądź wypełnienia obowiązku z niego wynikającego
nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia, o którym stanowi wymieniony przepis (zob. Z. Kmieciak, glosa
do wyroku NSA z dnia 29 kwietnia 2004r., OSK
591/04, publ. OSP 2005/4/50; także R. Sawuła, Stosowanie art. 152 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Wybrane zagadnienia, PiP
z 2004/8/71 i powołane tam poglądy).
Z powołanych wyżej przyczyn orzeczono jak w sentencji.
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