DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Gorzów Wielkopolski, dnia 29 grudnia 2011r.

Nr 142

TREŚĆ:
Poz.:
UCHWAŁY RAD GMIN
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Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr XXI/201/2011 z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokoċci opłaty za pobyt dziecka
u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokoċci opłaty za wyżywienie

13379

Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr XXI/202/2011 z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie okreċlenia maksymalnej wysokoċci wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania

13379

Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr XXI/203/2011 z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta
Gorzowa Wlkp. z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
na rok 2012

13380

Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr XXI/207/2011 z dnia 23 listopada 2011r. zmieniająca uchwałć w sprawie nadania Statutu Gorzowskiemu Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej

13384

Uchwała Rady Gminy w Trzebiechowie Nr XI/86/2011 z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie przyjćcia programu współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalnoċć pożytku publicznego na rok 2012

13385

Uchwała Rady Gminy Zwierzyn Nr XV/64/2011 z dnia 23 listopada
2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania
należnoċci pienićżnych mających charakter cywilnoprawny, odraczania spłaty lub rozkładania na raty, warunków dopuszczalnoċci pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić bćdzie pomoc
publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg

13387

Uchwała Rady Miejskiej w Oċnie Lubuskim Nr XI/79/2011 z dnia
24 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/116/05 Rady
Miejskiej w Oċnie Lubuskim z dnia 18 marca 2005r. z późn. zmianami
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

13389

Uchwała Rady Miejskiej w Oċnie Lubuskim Nr XI/80/2011 z dnia
24 listopada 2011r. w sprawie przyjćcia programu współpracy Gminy
Oċno Lubuskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalnoċć pożytku publicznego na 2012 rok

13389

Uchwała Rady Gminy Brzeźnica Nr XII/58/2011 z dnia 25 listopada
2011r. w sprawie przyjćcia programu współpracy Gminy Brzeźnica
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalnoċci pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2012 rok

13393

Uchwała Rady Miejskiej w Nowej Soli Nr XVII/124/11 z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy nieruchomoċci

13398

Uchwała Rady Miejskiej w Nowej Soli Nr XVII/135/11 z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy
Nowa Sól – Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2012r.

13398
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Uchwała Rady Miejskiej w Rzepinie Nr XV/106/2011 z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie Programu współpracy Gminy Rzepin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalnoċci pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2012 rok

13406

Uchwała Rady Miejskiej w Rzepinie Nr XV/116/2011 z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie wysokoċci i zasad ustalania dotacji celowej dla
podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecićce na terenie Gminy Rzepin

13411

Uchwała Rady Gminy Stare Kurowo Nr X.60.2011 z dnia 25 listopada
2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

13413

Uchwała Rady Gminy Brody Nr XII/79/11 z dnia 28 listopada 2011r.
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXV/169/09 Rady
Gminy Brody z dnia 30 stycznia 2009r.

13415

Uchwała Rady Gminy Brody Nr XII/80/11 z dnia 28 listopada 2011r.
w sprawie uchwalenie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalnoċci pożytku publicznego
i o wolontariacie w 2012r.

13416

Uchwała Rady Gminy Brody Nr XII/82/11 z dnia 28 listopada 2011r.
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/11 Rady Gminy Brody z dnia
14 lutego 2011r.

13420

Uchwała Rady Gminy Santok Nr XIV/99/11 z dnia 28 listopada 2011r.
w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalnoċci
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012

13421

Uchwała Rady Miejskiej w Kożuchowie Nr XXI/94/11 z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie Programu współpracy w 2012 roku Gminy
Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

13424

Uchwała Rady Miejskiej w Kożuchowie Nr XXI/95/11 z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie nadania nazw ulicom

13427

Uchwała Rady Gminy Słoĉsk Nr XIII/73/2011 z dnia 29 listopada
2011r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy
Słoĉsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalnoċć pożytku publicznego na rok 2012

13429

Uchwała Rady Miejskiej w Torzymiu Nr XIII/69/11 z dnia 29 listopada
2011r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

13432

Uchwała Rady Miejskiej w Torzymiu Nr XIII/81/11 z dnia 29 listopada
2011r. w sprawie programu współpracy gminy Torzym z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalnoċci pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012r.

13434

Uchwała Rady Miejskiej w Czerwieĉsku Nr X/96/11 z dnia 30 listopada
2011r. w sprawie wysokoċci ekwiwalentu pienićżnego dla członków
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Czerwieĉsk

13439

Uchwała Rady Miejskiej w Czerwieĉsku Nr X/98/11 z dnia 30 listopada
2011r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Czerwieĉsk z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok

13440

Uchwała Rady Miejskiej w Czerwieĉsku Nr X/100/11 z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania
członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki
jego funkcjonowania

13443
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Uchwała Rady Miejskiej w Dobiegniewie Nr XVIII/93/11 z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dobiegniewie

13445

Uchwała Rady Miasta Gozdnica Nr XII/69/11 z dnia 30 listopada 2011r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków
zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego
funkcjonowania

13446

Uchwała Rady Gminy Lipinki Łużyckie Nr IX/72/2011 z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Lipinki
Łużyckie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok
2012

13447

Uchwała Rady Gminy Lipinki Łużyckie Nr IX/75/2011 z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należnoċci pienićżnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lipinki Łużyckie i jej jednostkom podległym, do których nie stosuje sić przepisów
ustawy Ordynacja podatkowa

13455

Uchwała Rady Gminy Szczaniec Nr XIV/77/11 z dnia 30 listopada
2011r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy
Szczaniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalnoċci pożytku publicznego i wolontariacie w 2012r.

13457

Uchwała Rady Gminy Bogdaniec Nr IX/59/2011 z dnia 19 grudnia
2011r. w sprawie ustalenia wysokoċci stawek podatku od ċrodków
transportowych

13461

Uchwała Rady Gminy Bogdaniec Nr IX/62/2011 z dnia 19 grudnia
2011r. zmieniająca uchwałć Nr VIII/52/2011 Rady Gminy Bogdaniec
z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie wzorów formularzy informacji
i deklaracji podatkowych

13463

Uchwała Rady Gminy Bytnica Nr XII/54/2011 z dnia 20 grudnia 2011r.
w sprawie okreċlenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu
i przedmiotu opodatkowania niezbćdnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomoċci, leċnego i rolnego

13467

Uchwała Rady Gminy Bytnica Nr XII/55/2011 z dnia 20 grudnia 2011r.
w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomoċci, podatku
rolnego, podatku leċnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz
okreċlenia inkasentów i wysokoċci wynagrodzenia za inkaso

13485

Uchwała Rady Gminy Bytnica Nr XII/56/2011 z dnia 20 grudnia 2011r.
w sprawie zarządzenia poboru opłaty miejscowej, okreċlenia inkasentów oraz okreċlenia wysokoċci wynagrodzenia za inkaso opłaty miejscowej

13485

Uchwała Rady Miejskiej w Gubinie Nr XIX.102.2011 z dnia 20 grudnia
2011r. zmieniająca uchwałć Nr XVII.95.2011 Rady Miejskiej w Gubinie
z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie okreċlenia stawek podatku
od nieruchomoċci oraz zwolnieĉ od podatku od nieruchomoċci

13486

Uchwała Rady Miejskiej w Gubinie Nr XIX.103.2011 z dnia 20 grudnia
2011r. zmieniająca uchwałć w sprawie wzorów formularzy deklaracji i
informacji na podatek od nieruchomoċci, podatek rolny i podatek
leċny

13486

Uchwała Rady Gminy Niegosławice Nr XIV/82/2011 z dnia 20 grudnia
2011r. zmieniająca uchwałć w sprawie okreċlenia wysokoċci stawek,
zwolnieĉ oraz wzorów formularzy na podatek od nieruchomoċci

13495
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Uchwała Rady Miejskiej w Oċnie Lubuskim Nr XII/88/2011 z dnia
20 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia miejscowoċci, w których pobierana jest opłata miejscowa

13501

Uchwała Rady Miejskiej w Oċnie Lubuskim Nr XII/89/2011 z dnia
20 grudnia 2011r. w sprawie wysokoċci stawek i zasad poboru opłaty
miejscowej obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Oċno Lubuskie

13501

Uchwała Rady Gminy Tuplice Nr XI/59/2011 z dnia 20 grudnia 2011r.
w sprawie zmian w uchwale Nr X/53/2011 Rady Gminy Tuplice z dnia
30 listopada 2011r.

13502

UCHWAŁY RAD POWIATU
2988

2989

–

–

Uchwała Rady Powiatu Mićdzyrzeckiego Nr XII/74/11 z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wysokoċci stawek opłat za zajćcie pasa drogowego

13502

Uchwała Rady Powiatu Mićdzyrzeckiego Nr XII/76/11 z dnia 30 listopada 2011r. o zmianie uchwały w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastćpstw dla nauczycieli

13504

DECYZJE
2990
2991
2992

–
–
–

Decyzja Prezesa Urzćdu Regulacji Energetyki Nr OSZ-4210-47(14)/
2011/40/IX/BO z dnia 21 grudnia 2011r.

13504

Decyzja Prezesa Urzćdu Regulacji Energetyki Nr OSZ-4210-51(11)/
2011/14720/III/RN z dnia 22 grudnia 2011r.

13509

Decyzja Prezesa Urzćdu Regulacji Energetyki Nr OSZ–4210-59(7)/
2011/14720/II/RN z dnia 22 grudnia 2011r.

13514

OGŁOSZENIA
2993

–

Ogłoszenie Starosty Powiatu Gorzowskiego Nr 2 z dnia 20 grudnia
2011r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla gminy Witnica - obszar wiejski, poprzez uzupełnienie
bazy danych ewidencyjnych o dane dotyczące działek ewidencyjnych
objćtych ustaleniem granic

13515

OBWIESZCZENIA
2994

2995

–

–

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia
19 grudnia 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady
Gminy Bobrowice przeprowadzonych w dniu 18 grudnia 2011r.

13515

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia
19 grudnia 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady
Miejskiej w Nowym Miasteczku przeprowadzonych w dniu 18 grudnia
2011r.

13516

WYROKI SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
2996

–

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim Sygn. akt II SA/Go 578/11 z dnia 20 października 2011r.

13517

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 142
2997

–

– 13379 –

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim Sygn. akt II SA/Go 584/11 z dnia 20 października 2011r.

Poz. 2946, 2947

13517

2946
2 94 1

UCHWAŁA NR XXI/201/2011
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 23 listopada 2011r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej
wysokości opłaty za wyżywienie
Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego
2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U.
Nr 45, poz. 235 ze zm.), uchwala sić co nastćpuje:

§ 3. Opłat, o których mowa w § 1 i 2 nie wnosi
sić w przypadku nieobecnoċci dziecka u dziennego
opiekuna.

§ 1. Ustala sić opłatć za pobyt dziecka u dziennego opiekuna w wysokoċci 1,50zł za każdą godzinć
faktycznie sprawowanej opieki.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza sić Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 2. Ustala sić maksymalną wysokoċć opłaty za
wyżywienie dziecka objćtego opieką dziennego
opiekuna w kwocie 7,00zł dziennie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Sobolewski

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

2947
2 942

UCHWAŁA NR XXI/202/2011
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 23 listopada 2011r.
w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego
ustalania
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 4 lutego 2011r.
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45,
poz. 235 ze zm.), uchwala sić co nastćpuje:
§ 1. Okreċla sić maksymalne wynagrodzenie
dziennego opiekuna w wysokoċci 2,50zł za każdą
godzinć faktycznie sprawowanej opieki nad jednym
dzieckiem.
§ 2. Wynagrodzenie o którym mowa w § 1 ulega
podwyższeniu o 50% w przypadku, gdy opieka
sprawowana jest nad dzieckiem, które nie ukoĉczyło
pierwszego roku życia, dzieckiem niepełnospraw-

nym lub dzieckiem wymagającym szczególnej opieki.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza sić Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Sobolewski

Dziennik Urzćdowy
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Poz. 2948

2948
2 943

UCHWAŁA NR XXI/203/2011
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 23 listopada 2011r.
w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami na rok 2012
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5a ust. 1
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalnoċci pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.
z 2010r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.), uchwala sić co
nastćpuje:
Rozdział 1
Wprowadzenie
§ 1. Miasto Gorzów Wlkp. uznając, że jego celem
jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkaĉców,
oraz w uznaniu roli aktywnoċci obywatelskiej
w rozwiązywaniu problemów społecznoċci lokalnej,
deklaruje wolć kształtowania współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalnoċci pożytku publicznego i o wolontariacie, i wyraża intencjć realizacji swoich ustawowych zadaĉ w ċcisłym działaniu z nimi z poszanowaniem konstytucyjnej równoċci podmiotów.
Rozdział 2
Cele Programu
§ 2. Celem głównym Programu jest budowanie
partnerstwa pomićdzy miastem Gorzowem Wlkp.
a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, a służyć ma to rozpoznawaniu potrzeb mieszkaĉców i ich zaspokajanie oraz uaktywnienie różnych ċrodowisk w rozwiązywaniu problemów lokalnych.
§ 3. Cele szczegółowe Programu:
1) umacnianie ċwiadomoċci społecznej poczucia
odpowiedzialnoċci za siebie, swoje otoczenie,
wspólnotć lokalną oraz jej tradycjć,
2) tworzenie warunków do zwićkszenia aktywnoċci społecznej,
3) budowanie społeczeĉstwa obywatelskiego, poprzez aktywizacjć społecznoċci lokalnej,
4) prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działaĉ na rzecz mieszkaĉców i ich otoczenia,
5) uzupełnianie działaĉ miasta w zakresie nieobejmowanym przez struktury samorządowe,
6) zwićkszenie udziału mieszkaĉców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,
7) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,

w szczególnoċci osób i rodzin bezrobotnych,
niepełnosprawnych, bezdomnych, zagrożonych
uzależnieniami,
8) wzmocnienie pozycji organizacji pozarządowych w realizacji zadaĉ publicznych przez powierzanie i wspieranie realizacji tych zadaĉ,
9) promocja organizacji pozarządowych działających w mieċcie,
10) stworzenie przyjaznego ċrodowiska dla tworzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych.
Rozdział 3
Zakres przedmiotowy i podmiotowy
§ 4. Miasto Gorzów Wlkp. współpracuje z organizacjami pozarządowymi w sferze zadaĉ publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalnoċci pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile te zadania są zadaniami
Miasta.
§ 5. Podmiotami Programu Współpracy, zarówno w formie finansowej, jak i pozafinansowej są
organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, które prowadzą
swoją działalnoċć na terenie Gorzowa Wlkp. lub dla
jego mieszkaĉców (bez wzglćdu na siedzibć), nie
bćdące jednostkami sektora finansów publicznych
i nie działające w celu osiągnićcia zysku.
§ 6. Bezpoċrednimi realizatorami Programu
Współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. z organizacjami
pozarządowymi w 2012r. jest Prezydent Miasta
i jednostki organizacyjne Miasta Gorzowa Wlkp.
Rozdział 4
Sposób realizacji i formy współpracy
§ 7. Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi może mieć charakter finansowy i pozafinansowy.
§ 8. Pozafinansowe formy współpracy Miasta
z organizacjami pozarządowymi dotyczą sfer:
1) informacyjnej, poprzez:
a) prowadzenie elektronicznej bazy danych
o organizacjach pozarządowych realizujących
zadania publiczne,
b) informowanie o zadaniach publicznych, które
bćdą realizowane w danym roku wraz
z podaniem wysokoċci ċrodków przeznaczo-
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nych z budżetu Miasta na realizacjć tych zadaĉ, oraz o ogłaszanych konkursach ofert na
projekty realizacji zadaĉ publicznych, a także
o sposobach ich rozstrzygnićć,
c) informowanie o potencjalnych źródłach finansowania i zasadach udzielania dotacji,
d) wzajemne informowanie sić o planowanych
kierunkach
działalnoċci
i współdziałania
w celu zharmonizowania tych kierunków,
e) konsultowanie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalnoċci statutowej organizacji pozarządowych,
2) organizacyjnej, poprzez:

Poz. 2948
c) wystawianie rekomendacji,
d) promowanie ciekawych programów mogących uzyskać ċrodki ze źródeł zewnćtrznych,
e) objćcie patronatem Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. przedsićwzićć realizowanych
przez organizacje pozarządowe na rzecz
mieszkaĉców miasta Gorzowa Wlkp.

§ 9. Współpraca o charakterze finansowym, polegająca na zlecaniu realizacji zadaĉ publicznych,
może sić odbywać w formach:
1) powierzania wykonania zadania publicznego
wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,

a) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze
doradczym i inicjatywnym,

2) wspierania takiego zadania wraz z udzieleniem
dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

b) podejmowanie inicjatyw integrujących organizacje pozarządowe wokół zadaĉ ważnych
dla lokalnego ċrodowiska,

§ 10. Dotacje, o których mowa w § 9, nie mogą
być wykorzystywane w szczególnoċci na:

c) inicjowanie realizacji zadaĉ publicznych uzupełniających systemy pomocy w mieċcie,
d) współorganizowanie konferencji, spotkaĉ,
dotyczących współpracy Gorzowa Wlkp.
z organizacjami pozarządowymi,
e) przygotowanie sprawozdaĉ i analiz dotyczących realizacji niniejszej uchwały,
3) szkoleniowej, poprzez:
a) inicjowanie lub współorganizowanie szkoleĉ
podnoszących jakoċć pracy organizacji pozarządowych w sferze zadaĉ publicznych,
b) inicjowanie lub współorganizowanie szkoleĉ,
dotyczących pozyskiwania funduszy z różnych źródeł,
c) angażowanie organizacji pozarządowych do
wymiany doċwiadczeĉ i prezentacji osiągnićć,
4) wspierającej, poprzez:
a) pomoc merytoryczną w trakcie tworzenia
wniosków o dofinansowanie ze źródeł zewnćtrznych,
b) pomoc techniczną w procesie tworzenia
i konstruowania wniosku,
c) bezpłatnego udostćpniania sal urzćdu,
d) pomoc merytoryczną w zakresie zakładania
nowych stowarzyszeĉ,
e) wynajmowanie organizacjom pozarządowym
lokali na warunkach okreċlonych w aktach
prawa miejscowego obowiązujących na terenie miasta,
5) promocyjnej, poprzez:
a) opiniowanie wniosków o dotacje ze źródeł
zewnćtrznych,
b) opiniowanie wniosków o przydział lokalu
z zasobów Miasta,

1) zadania i zakupy inwestycyjne,
2) zakup gruntów,
3) działalnoċć gospodarczą,
4) pokrycie kosztów prowadzenia biura organizacji pozarządowej starającej sić o przyznanie dotacji, w tym także wydatków na wynagrodzenia
pracowników, poza zakresem realizacji zadania
publicznego,
5) działalnoċć polityczną i religijną,
6) finansowanie przedsićwzićć, które są już finansowane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych.
§ 11. Zlecanie realizacji zadaĉ publicznych odbywa sić w trybach okreċlonych w ustawie z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalnoċci pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 12. Szczegółowe prawa i obowiązki organizacji
pozarządowych realizujących zlecone zadania publiczne bćdą każdorazowo okreċlane w umowach.
Rozdział 5
Priorytetowe zadania publiczne
§ 13. Zlecanie organizacjom realizacji zadaĉ bćdzie obejmowało w pierwszej kolejnoċci zadania
ujćte w Programie jako priorytetowe.
§ 14. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. na podstawie
kalendarza imprez i uroczystoċci, wniosków corocznie składanych przez organizacje pozarządowe,
a także na podstawie dotychczasowego przebiegu
współpracy z organizacjami uznaje, że do zagadnieĉ
priorytetowych, których realizacja w roku 2012 jest
najpilniejsza, należą:
1) upowszechnianie kultury
a w szczególnoċci:

fizycznej

i sportu,

a) organizacja procesu szkolenia sportowego
dla dzieci i młodzieży, dorosłych i osób niepełnosprawnych uzdolnionych sportowo,
a w tym zakup sprzćtu sportowego,

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 142

– 13382 –

Poz. 2948

b) logistyka przygotowaĉ oraz uczestnictwo
w zawodach sportowych,

e) dofinansowanie działania warsztatów terapii
zajćciowej,

c) propagowanie i organizacja imprez masowych w ramach programu "Sport dla wszystkich" przez czynny i bierny udział mieszkaĉców,

f)

d) szkolenie i dokształcanie instruktorów, trenerów i wolontariuszy kultury fizycznej,
e) organizacja pozalekcyjnych zajćć sportowych
i korekcyjnych,
f)

stwarzanie warunków do rozwoju nowych
dyscyplin sportowych,

2) prowadzenie i organizowanie działaĉ kulturalnych, w tym:
a) edukacja kulturalna,
b) rozwój amatorskiego ruchu artystycznego,
c) inicjatywy kulturotwórcze,
d) przedsićwzićcia kultywujące tradycje narodowe, obywatelskie i kulturowe,
e) działania kulturalne promujące miasto,
3) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób:
a) udzielanie schronienia, posiłku i niezbćdnego
ubrania,
b) prowadzenie placówek opiekuĉczo – wychowawczych wsparcia dziennego,
c) pomoc osobom z chorobą nowotworową
i sprawowanie nad nimi opieki,
d) prowadzenie Ċrodowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
4) promocja i ochrona zdrowia oraz działania na
rzecz osób niepełnosprawnych:
a) prowadzenie działaĉ z zakresu profilaktyki
i promocji zdrowia mających na celu utrzymanie i poprawć zdrowia oraz związanej
z nim jakoċci życia mieszkaĉców,
b) zwićkszenie dostćpnoċci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i ich rodzin,
c) udzielanie rodzinom, w których wystćpują
problemy alkoholowe i narkotykowe pomocy
psychospołecznej i prawnej, a szczególnoċci
ochrona przed przemocą w rodzinie,
d) prowadzenie profilaktycznej działalnoċci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii, w szczególnoċci dla
dzieci i młodzieży, a także działaĉ na rzecz
dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych
programach opiekuĉczo – wychowawczych
i socjoterapeutycznych,

wspieranie działaĉ na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez integracjć z otoczeniem
i aktywizacjć społeczną.
Rozdział 6

Tryb powoływania i zasady działania komisji
konkursowych do opiniowania ofert w otwartych
konkursach ofert
§ 15. Oferty zgłoszone w otwartych konkursach
ofert opiniuje komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 16. 1. W skład komisji konkursowej wchodzą:
1) pracownicy merytoryczni właċciwego wydziału
lub/i jednostki organizacyjnej Miasta,
2) przedstawiciele organizacji pozarządowych lub
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalnoċci pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób wskazanych przez podmioty biorące
udział w konkursie.
2. Dopuszcza sić możliwoċć przeprowadzenia
procedury konkursowej bez udziału przedstawicieli
okreċlonych w ust. 1 pkt. 2 w przypadkach wskazanych w art. 15 ust. 2da ww. ustawy.
§ 17. 1. Pracą komisji konkursowej kieruje jej
przewodniczący, wskazany przez Prezydenta Miasta
Gorzowa Wlkp.
2. Posiedzenia komisji organizuje wydział/ jednostka organizacyjna odpowiedzialna za dany zakres
zadaĉ publicznych. Wskazuje on miejsce oraz termin
otwarcia i rozpatrzenia ofert.
3. Prace komisji mogą być przeprowadzane
w składzie co najmniej 2/3 pełnego składu osobowego.
4. Po przeprowadzeniu analizy zgłoszonych ofert
każdy członek komisji składa pisemne oċwiadczenie,
że:
1) nie jest oferentem, nie pozostaje w związku
małżeĉskim albo w stosunku pokrewieĉstwa
lub powinowactwa w linii prostej, oraz że nie
jest związany z tytułu przysposobienia, opieki
lub kurateli z oferentem, jego zastćpcą prawnym lub członkiem władz prawnych, ubiegających sić o realizacjć zadania publicznego,
2) nie pozostaje z oferentem w takim stosunku
prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwoċci co do jego bezstronnoċci.
5. W razie, gdy do postćpowania konkursowego
zgłoszona zostanie tylko jedna oferta, komisja może
przyjąć do rozpatrzenia ofertć, jeżeli stwierdzi, że
spełnia ona wymagania okreċlone w ogłoszeniu
konkursowym.
6. Komisja, przystćpując do rozstrzygnićcia
otwartego konkursu ofert, dokonuje kolejno nastćpujących czynnoċci:
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1) otwiera koperty z ofertami;
2) ustala, które z ofert spełniają warunki formalne
okreċlone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003
roku o działalnoċci pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ogłoszeniu konkursowym;
3) odrzuca oferty nie odpowiadające warunkom
okreċlonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003
roku o działalnoċci pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ogłoszeniu konkursowym;
4) rozpatruje merytorycznie oferty spełniające warunki okreċlone ustawie z dnia 24 kwietnia 2003
roku o działalnoċci pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ogłoszeniu o konkursie, oceniając:
a) możliwoċć realizacji zadania przez podmiot
składający ofertć;
b) rodzaj i celowoċć planowanych kosztów,
w tym wielkoċć i celowoċć wnioskowanej dotacji;
c) jakoċć działania i kwalifikacje osób, przy
udziale których zadanie zostanie zrealizowane;
d) udział planowanych ċrodków własnych lub
ċrodków pochodzących z innych źródeł;
e) planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym
ċwiadczenia wolontariuszy i pracć społeczną
członków;
f)

dotychczasową realizacjć zleconych zadaĉ
publicznych przez Miasto w powyższym zakresie (w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zadania zlecone), w tym rzetelnoċć i terminowoċć oraz
sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel
ċrodków);

5) wskazuje oferty/ofertć, na które proponuje sić
udzielenie dotacji lub nie przyjmuje żadnej
z ofert.
7. Komisja sporządza protokół z przebiegu
otwartego konkursu ofert wraz ze wskazaniem propozycji wyboru ofert, na które proponuje sić udzielenie dotacji lub nie przyjćcia żadnej z ofert. Wydział/
jednostka organizacyjna odpowiedzialna za dany
zakres zadaĉ publicznych przedkłada protokół komisji konkursowej Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp., który podejmuje ostateczną decyzjć.
8. Protokół z prac komisji powinien zawierać:
1) datć sporządzenia protokołu;
2) imiona i nazwiska członków komisji konkursowej;
3) oznaczenie miejsca i czasu posiedzenia;
4) liczbć zgłoszonych ofert;
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5) wskazanie ofert najkorzystniejszych, z uwzglćdnieniem propozycji kwoty dotacji;
6) uzasadnienie wyboru ofert;
7) wskazanie ofert odrzuconych z podaniem przyczyny odrzucenia;
8) podpisy członków komisji konkursowej.
Rozdział 7
Wysokość środków planowanych na realizację
Programu
§ 18. 1. Wysokoċć ċrodków planowanych na realizacjć Programu zostanie okreċlona w budżecie
Miasta Gorzowa Wlkp. na rok 2012. Wydatki, związane z realizacją zadaĉ, o których mowa w Programie nie mogą przekroczyć kwoty ċrodków finansowych zaplanowanych na ten cel w budżecie na rok
2012.
2. Prognozowane przez poszczególne komórki
organizacyjne Urzćdu Miasta Gorzowa Wlkp. ċrodki
na dotacje udzielane organizacjom w ramach trybów przewidzianych w ustawie z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalnoċci pożytku publicznego
i o wolontariacie w 2012 roku wynoszą:
1) Wydział Spraw Społecznych – 1.802 408,00zł;
2) Wydział Kultury Fizycznej – 3.030 000,00zł;
3) Wydział Kultury – 408 000,00zł.
Rozdział 8
Sposób tworzenia Programu oraz przebieg
konsultacji
§ 19. Przygotowanie założeĉ Programu odbyło
sić we współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz innymi
osobami działającymi na rzecz sektora pozarządowego, mając na uwadze wnioski z przebiegu dotychczasowej współpracy z organizacjami pozarządowymi.
§ 20. Projekt Programu na rok 2012 powstał na
bazie Programu Współpracy na rok 2011.
§ 21. 1. Konsultacje projektu Programu przeprowadzono w dniach od 26 wrzeċnia do 14 października 2011r.
2. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem
Programu na 2012 rok zostało umieszczone na stronie internetowej Urzćdu Miasta Gorzowa Wlkp.
www.bip.gorzow.pl.
3. Zainteresowane podmioty otrzymały możliwoċć przekazania swoich uwag i propozycji w formie pisemnej, osobiċcie, drogą pocztową lub pocztą
elektroniczną. W wyniku przeprowadzonych konsultacji do Urzćdu Miasta Gorzowa Wlkp. nie wpłynćła
żadna opinia/uwaga.

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 142

– 13384 –

Poz. 2948, 2949

macji Publicznej w terminie do dnia 30 kwietnia
2013 roku.

Rozdział 9
Postanowienia końcowe
§ 22. Program realizowany bćdzie w okresie od
1 stycznia do 31 grudnia 2012r.
§ 23. Ocena realizacji programu bćdzie dokonywana na podstawie:

§ 25. Na podstawie sprawozdania, oceny programu i po zebraniu ewentualnych uwag o jego
realizacji, przygotowywany jest kolejny roczny program.

1) liczby organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne na rzecz lokalnej społecznoċci,

§ 26. Wydział koordynujący przygotowanie projektu programu przyjmuje wnioski na temat propozycji zapisów do programu na rok nastćpny oraz
przeprowadza jego konsultacjć.

2) liczby osób, które były adresatami rożnych
działaĉ publicznych,

§ 27. Wykonanie uchwały powierza sić Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

3) wysokoċci ċrodków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta na realizacjć tych zadaĉ.

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

§ 24. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. składa
Radzie Miasta Gorzowa Wlkp. sprawozdanie z realizacji uchwały oraz publikuje je w Biuletynie Infor-

Przewodniczący Rady
Jerzy Sobolewski

===================================================================================
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UCHWAŁA NR XXI/207/2011
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 23 listopada 2011r.
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gorzowskiemu Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki
Społecznej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 92 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(t. j. Dz. U.2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 110
ust. 1 i art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. 2009r. Nr 175,
poz. 1362 ze zm.), art. 20 ustawy z dnia 28 listopada
2003r. o ċwiadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. 2006r.
Nr 139, poz. 992 ze zm.), art. 8b ustawy z dnia
7 wrzeċnia 2007r. o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów (t. j. Dz. U. 2009r. Nr 1, poz. 7 ze zm.),
art. 35a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011r.
Nr 127, poz. 721 ze zm.), art. 10 ust.1, art. 76 ust. 1
i 3, art. 180, art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastćpczej (Dz. U. 2011r. Nr 149, poz. 887)
oraz zarządzenia Nr 208/W/III/2011 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 14 października 2011r.
w sprawie wyznaczenia organizatora pieczy zastćpczej w Gorzowie Wlkp. uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. W uchwale Nr LXVII/775/2006 Rady Miasta
Gorzowa Wlkp. z dnia 22 lutego 2006r. w sprawie
nadania Statutu Gorzowskiemu Centrum Pomocy
Rodzinie i Polityki Społecznej wprowadza sić nastćpujące zmiany:
1. § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Centrum zostało powołane w celu wspierania osób i rodzin w wysiłkach zmierzających
do zaspokojenia ich niezbćdnych potrzeb życiowych oraz umożliwienia im bytowania w warunkach odpowiadających godnoċci człowieka,
a także w celu umożliwienia osobom i rodzinom
przezwycićżania trudnych sytuacji życiowych,
których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwoċci.
Centrum wspiera także rodziny przeżywające
trudnoċci w wypełnianiu funkcji opiekuĉczo wychowawczych oraz organizuje system pieczy
zastćpczej.”
2. § 7 ppkt a) otrzymuje brzmienie:
„§ 7, ppkt a) ustawy o pomocy społecznej własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej nałożone ustawami albo przejćte na podstawie porozumieĉ z organami administracji
rządowej i samorządowej,”
3. § 7 ppkt b) otrzymuje brzmienie:
„§ 7 ppkt b) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastćpczej,”
4. § 7 ppkt e) otrzymuje brzmienie:
„§ 7 ppkt e) ustawy o ċwiadczeniach rodzinnych
jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,”
5. § 7 ppkt f) otrzymuje brzmienie:
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„§ 7 ppkt f) ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów jako zadania zlecone administracji rządowej”.
6. § 11 ust. 1. otrzymuje brzmienie:
„§ 11 ust. 1 Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
przy pomocy GCPRiPS sprawuje nadzór nad
działalnoċcią: jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, oraz oċrodków
wsparcia, domów pomocy społecznej i oċrodków interwencji kryzysowej."

Poz. 2949, 2950
społecznej, ċwiadczeĉ rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wspierania
rodziny i systemie pieczy zastćpczej".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2012r.
Przewodniczący Rady
Jerzy Sobolewski

7. § 12 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„12 ust. 9 Dyrektor GCPRiPS składa Radzie Miasta coroczne sprawozdanie z działalnoċci oraz
przedstawia wykaz potrzeb w zakresie pomocy

===================================================================================
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UCHWAŁA NR XI/86/2011
RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE
z dnia 23 listopada 2011r.
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012
Na podstawie art. 5a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalnoċci pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn.
zm.) uchwala sić:
Program Współpracy Gminy Trzebiechów
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
rok 2012" zwany w dalszej treści „programem”
Rozdział 1
Priorytety Gminy w realizacji zadań publicznych na
rok 2012

b) promocja zdrowego
mieszkaĉców gminy,

trybu

życia

wċród

c) promocja i profilaktyka trzeźwoċci,
d) propagowanie aktywnych form życia bez nałogów.
2. W zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej:
organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo.
3. W zakresie kultury fizycznej i turystyki:

§ 1. Celem programu jest kształtowanie ładu
społecznego w ċrodowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa mićdzy administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi. Służyć temu
może wspieranie przez samorząd organizacji pozarządowych w realizacji ważnych celów społecznych
oraz integracja podmiotów realizujących zadania
publiczne.

a) organizowanie przedsićwzićć dotyczących
sportu i turystyki ze szczególnym uwzglćdnieniem dzieci i młodzieży, klubów sportowych,

§ 2. Rada Gminy przyjmuje, że realizacja niektórych zadaĉ publicznych nastćpować bćdzie we
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalnoċć pożytku publicznego zwanymi dalej podmiotami programu."

c) prezentowanie turystycznych walorów gminy.

§ 3. Za priorytetowe zadania Gminy do realizacji
w roku 2012 we współpracy z podmiotami programu przyjmuje sić:
1. W zakresie ochrony zdrowia:
a) wspieranie działaĉ
zdrowotnej,

na

rzecz

profilaktyki

b) organizowanie imprez sportowych, meczy,
wspieranie uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,

4. Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej.
5. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym.
Rozdział 2
Formy współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w 2012r.
§ 4. Współpraca Gminy Trzebiechów z podmiotami programu bćdzie realizowana poprzez:
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1) niefinansowe formy współpracy:
a) przekazywanie informacji o planowanych
kierunkach działalnoċci i współdziałanie
w celu zharmonizowania tych kierunków,
b) konsultowanie projektów uchwał w dziedzinach dotyczących działalnoċci statutowej
tych organizacji,
c) tworzenie w miarć potrzeb współpracy zespołów problemowych o charakterze doradczym lub inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów uprawnionych oraz przedstawicieli
organów samorządowych,
d) informowanie o możliwoċciach pozyskiwania
przez organizacje pozarządowe ċrodków finansowych z innych źródeł,
e) propagowanie działalnoċci organizacji pozarządowych na stronach internetowych gminy.
2) finansowe formy współpracy:
a) powierzenie wykonywania zadaĉ publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji
b) wspieranie realizacji zadaĉ publicznych wraz
z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie.

Poz. 2950

2. Komisja konkursowa działa w oparciu o właċciwe ustawy oraz zasady: pomocniczoċci, suwerennoċci stron, partnerstwa, efektywnoċci, uczciwej
konkurencji i jawnoċci.
3. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert:
1) ocenia możliwoċć realizacji zadania przez organizacje;
2) ocenia przedstawioną kalkulacjć kosztów realizacji zadania;
3) uwzglćdnia wysokoċć ċrodków publicznych
przeznaczonych na realizacjć zadania;
4) ocenia proponowaną jakoċć wykonania zadania
i kwalifikacje osób, przy udziale których wnioskodawca bćdzie realizował zadania publiczne;
5) uwzglćdnia planowany przez organizacjć udział
ċrodków własnych lub ċrodków pochodzących
z innych źródeł na realizacjć zadania publicznego;
6) uwzglćdnia planowany przez organizacjć wkład
rzeczowy, osobowy, w tym ċwiadczenia wolontariuszy i pracć społeczną członków.
4. Decyzjć o wyborze podmiotów programu, które uzyskają dotacjć oraz o jej wysokoċci podejmuje
Wójt Gminy w drodze zarządzenia.

§ 5. Zlecenie oraz wspieranie realizacji zadaĉ
publicznych odbywa sić poprzez przeprowadzanie
otwartego konkursu ofert.

5. Wyniki konkursu ogłasza sić niezwłocznie po
wyborze oferty w Biuletynie Informacji Publicznej,
na tablicy ogłoszeĉ Urzćdu Gminy Trzebiechów oraz
na stronie internetowej www.trzebiechow.pl

Rozdział 3

Rozdział 5

Sposób realizacji programu

Sposób oceny realizacji programu

§ 6. 1. Gmina bćdzie zlecać realizacjć zadaĉ publicznych organizacjom pozarządowych i innym
uprawnionym podmiotom, których działalnoċć jest
zgodna z zakresem zlecanego zadania.

§ 9. 1. Gmina w trakcie wykonywania zadania
przez organizacje sprawuje kontrolć prawidłowoċci
wykonywania zadania w tym wydatkowania przekazanych na realizacjć celu ċrodków finansowych.

2. Procedura zlecania zadaĉ publicznych bćdzie
przebiegała zgodnie z przepisami ustawy.

2. W ramach kontroli upoważniony pracownik
Urzćdu Gminy może badać dokumenty i inne noċniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenia
dla oceny prawidłowoċci wykonywania zadania.

3. Zlecenie zadaĉ publicznych podmiotom programu może nastąpić w drodze otwartego konkursu
ofert.
§ 7. Informacjć o ogłoszeniu otwartego konkursu
ofert Wójt Gminy publikuje:
1) na stronie internetowej urzćdu gminy,
2) biuletynie informacji publicznej,
3) na tablicy ogłoszeĉ urzćdu gminy.
Rozdział 4
Tryb powołania i zasady działania komisji
konkursowych do opiniowania ofert w otwartych
konkursach ofert.
§ 8. 1. Wójt Gminy powołuje komisjć konkursową i wyznacza przewodniczącego komisji w drodze
zarządzenia.

3. Kontrolowany na żądanie kontrolującego jest
zobowiązany dostarczyć lub udostćpnić dokumenty
i inne noċniki informacji w terminie okreċlonym
przez sprawdzającego.
4. Kontrola może odbywać sić w siedzibach organizacji, którym w ramach konkursu wskazano
realizacjć zadania, jak i w miejscach realizacji zadaĉ.
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5. Urząd Gminy może żądać czćċciowych sprawozdaĉ z wykonanych zadaĉ. Organizacje realizujące zlecone zadania zobowiązane są do prowadzenia
wyodrćbnionej dokumentacji finansowo – ksićgowej ċrodków finansowych otrzymanych na realizacjć
zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy.
Rozdział 6
Informacja o sposobie tworzenia programu oraz
o przebiegu konsultacji.

Poz. 2950, 2951
Rozdział 7

Wysokość środków przeznaczonych na realizację
programu.
§ 12. Współpraca Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalnoċć pożytku publicznego na realizacjć zadaĉ publicznych w ramach niniejszego programu ustala sić na kwotć 34.000zł.
Rozdział 8

§ 10. Program utworzony został na podstawie
analizy realizacji programu współpracy w roku 2011
z uwzglćdnieniem nowelizacji ustawy o działalnoċci
pożytku publicznego i o wolontariacie.

Postanowienia końcowe
§ 13. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Trzebiechów.

§ 11. Program został poddany konsultacjom
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pro- 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym
wadzącymi
działalnoċć
pożytku
publicznego Województwa Lubuskiego.
w dniach 7 – 15 listopada 2011r. zgodnie z uchwałą
Przewodniczący Rady
Nr IV/25/2011 Rady Gminy w Trzebiechowie
Krzysztof Okińczyc
z 16 lutego 2011r (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z 03.03.2011r. Nr 29, poz. 585).
=======================================================================================
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UCHWAŁA NR XV/64/2011
RADY GMINY ZWIERZYN
z dnia 23 listopada 2011r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny, odraczania spłaty lub rozkładania na raty, warunków dopuszczalności pomocy publicznej
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych
do udzielania ulg
Na podstawie art. 59 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240 ze zmianami: w 2010r. Nr 28,
poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 96, poz. 620, Nr 152,
poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz
art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami
w 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;
w 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; w 2004r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,
poz. 1759, w 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, w 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337 i w 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, w 2008r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz.1458, w 2009r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241, w 2010r. Nr 28, poz. 142
i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, w 2011r.
Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777)
Rada Gminy Zwierzyn uchwala co nastćpuje:
§ 1. Okreċla sić zasady, sposób i tryb umarzania
należnoċci pienićżnych Gminy Zwierzyn i jednostek
organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należnoċci, warunków dopuszczalnoċci pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić bćdzie

pomoc publiczną, a także organy do tego uprawnione.
§ 2. 1. Należnoċci pienićżne, mogą zostać umorzone w całoċci lub czćċci w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem
publicznym.
2. Umorzenie należnoċci pienićżnej, za którą odpowiada wićcej niż jeden dłużnik, może nastąpić,
gdy okolicznoċci uzasadniające umorzenie zachodzą
wobec wszystkich dłużników.
3. Umorzenie należnoċci powoduje również
umorzenie odsetek za zwłokć w całoċci lub w takiej
czćċci, w jakiej została umorzona należnoċć główna.
§ 3. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym
interesem dłużnika lub interesem publicznym można odroczyć termin zapłaty całoċci lub czćċci należnoċci pienićżnych, a także rozłożyć na raty płatnoċć
całoċci lub czćċci należnoċci.
2. Jeżeli dłużnik nie spłaci należnoċci pienićżnej
w odroczonym terminie płatnoċci – należnoċć pienićżna staje sić natychmiast wymagalna wraz
z odsetkami za opóźnienie należnymi od pierwotnego terminu wymagalnoċci.
3. Jeżeli dłużnik nie spłaci którejkolwiek z rat
– niespłacona należnoċć pienićżna staje sić natych-
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miast wymagalna w całoċci wraz z odsetkami za
opóźnienie należnymi od pierwotnego terminu wymagalnoċci.

w sektorze transportu drogowego w okresie trzech
kolejnych lat nie może przekroczyć 100 tys. euro
brutto.

§ 4. 1. Udzielanie ulg, o których mowa w § 2 i § 3
nastćpuje na wniosek dłużnika.

3. Przedsićbiorca ubiegający sić o udzielenie
pomocy zobowiązany jest do przedłożenia:

2. Wniosek o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należnoċci pienićżnych przypadających Gminie Zwierzyn lub jej jednostkom organizacyjnym wraz z dokumentami na jego uzasadnienie, dłużnik składa na piċmie.

1) wniosku zawierającego podstawowe informacje o przedsićbiorcy, według wzoru okreċlonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający sić o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 roku
Nr 53, poz. 311), a także przeznaczenie otrzymanej pomocy publicznej;

3. Wniosek powinien zawierać informacje dotyczące wystąpienia przesłanek uzasadniających
udzielenie ulgi w szczególnoċci opis aktualnej sytuacji finansowej, rodzinnej i majątkowej dłużnika
bćdącego osobą fizyczną lub sytuacjć ekonomiczną
dłużnika bćdącego osobą prawną.
4. W przypadku braków formalnych wniosku,
organ wzywa dłużnika do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia.
5. Nieuzupełnienie przez dłużnika wniosku w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie go
bez rozpatrzenia.
§ 5. 1. Ulga w postaci umorzenia należnoċci pienićżnych może być stosowana z urzćdu w przypadku wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
2. Umorzenie należnoċci z urzćdu w przypadku
okreċlonych w art. 56 ust. 1 pkt 1, 2, 4 ustawy
o finansach publicznych, nastćpuje w formie jednostronnego oċwiadczenia woli.
§ 6. Umorzenie należnoċci pienićżnych oraz odroczenie terminu spłaty całoċci lub czćċci należnoċci
albo rozłożenie płatnoċci całoċci lub czćċci należnoċci na raty nastćpuje, w formie pisemnej, na podstawie przepisów prawa cywilnego.
§ 7. Do udzielania ulg w spłacie należnoċci pienićżnych uprawniony jest Wójt Gminy Zwierzyn.
§ 8. Umarzanie, odraczanie terminu lub rozkładanie na raty należnoċci pienićżnych, na podstawie
§ 2 ust. 1, § 3 ust. 1 dokonywane na wniosek przedsićbiorcy, a także umarzanie należnoċci pienićżnych
przedsićbiorców w sytuacjach opisanych w art. 56
ust. 1 pkt. 5 ustawy o finansach publicznych ma
charakter pomocy de minimis i nastćpuje zgodnie
z przepisami
Rozporządzenia
Komisji (WE)
Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie
zastosowania art. 87 i art. 88 Traktatu do pomocy
de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006r.).
§ 9. 1. Pomoc de minimis może być udzielona
wyłącznie przedsićbiorcom, dla których wartoċć
planowanej pomocy de minimis udzielonej na podstawie niniejszej uchwały łącznie z wartoċcią pomocy de minimis uzyskanej przez danego przedsićbiorcć w różnych formach i z różnych źródeł, w okresie
trzech kolejnych lat, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartoċć 200tys euro brutto.
2. Wartoċć pomocy de minimis przyznanej jednemu podmiotowi gospodarczemu działającemu

2) wszystkich zaċwiadczeĉ o pomocy de minimis
otrzymanych w roku, w którym przedsićbiorca
ubiega sić o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oċwiadczeĉ o wielkoċci pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie,
albo oċwiadczeĉ o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
4. Przedsićbiorca zobowiązany jest do przedkładania, na żądanie organu udzielającego pomocy,
dodatkowych informacji, niezbćdnych dla oceny
pomocy oraz prawidłowego jej nadzorowania i monitorowania, a także do informowania o zmianach
istotnych dla jej udzielenia:
1) przekazywania informacji o otrzymanej pomocy
de minimis poza niniejszą uchwałą w terminie
14 dni od otrzymania pomocy w przypadku ulgi
w postaci odroczenia terminu lub rozłożenia na
raty;
2) powiadamiania o utracie warunków do zastosowania ulgi o której mowa w § 3 ust. 1 w terminie 14 dni od daty powstania okolicznoċci
powodujących taką utratć, a także powiadamiania o możliwoċci przekroczenia granic dopuszczalnej pomocy de minimis w okresie objćtym ulgą.
§ 10. Przedsićbiorca, który złożył nieprawdziwą
informacjć o spełnieniu warunków do zastosowania
ulgi, traci prawo do jej zastosowania i zobowiązany
jest do jej zwrotu wraz z odsetkami za zwłokć, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 11. W sprawach nieuregulowanych uchwałą
w zakresie zasad udzielania pomocy de minimis
mają zastosowanie wyłącznie przepisy Rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) Nr 1998/2006
z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania
art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U.
UE L 379/5 z 28.12.2006).
§ 12. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Zwierzyn.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Stefania Sierocińska
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UCHWAŁA NR XI/79/2011
RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM
z dnia 24 listopada 2011r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/116/05 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 18 marca 2005r. z późn.
zmianami w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 90f ustawy z dnia 7 wrzeċnia 1991r. o systemie oċwiaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.), Rada Miejska w Oċnie Lubuskim uchwala, co nastćpuje:

4) dla uczniów z orzeczoną niepełnosprawnoċcią
należne odpowiednio stypendium podwyższa sić
o 20% nie przekraczając 180zł.”
2. § 7 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„Gminne stypendium szkolne przewidziane
w § 6 pkt 5 jest wypłacane dwa razy w roku
w kasie Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Oċnie Lubuskim lub w formie bezgotówkowej, na rachunek oszczćdnoċciowo –
rozliczeniowy za pisemną zgodą wnioskodawcy.”

§ 1. W uchwale Nr XVI/116/05 Rady Miejskiej
z dnia 18 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów (Dz. Urz. Woj.
Lubuskiego z 2005r. Nr 252, poz. 556) wprowadza
sić nastćpujące zmiany:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Oċna Lubuskiego.

1. § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„W okresie od 1 wrzeċnia do 31 grudnia 2011r.
wysokoċć miesićczna wynosi:
1) 150zł przy dochodzie miesićcznym na osobć
w rodzinie nie przekraczającym 250zł,

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Henryk Łapko

2) 130zł przy dochodzie miesićcznym na osobć
powyżej 250zł,
3) 180zł dla pełnych sierot,
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UCHWAŁA NR XI/80/2011
RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM
z dnia 24 listopada 2011r.
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ośno Lubuskie z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalnoċci pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze. zm.)
uchwala sić, co nastćpuje:
Wstęp
Współpraca Miasta i Gminy Oċno Lubuskie z organizacjami pozarządowymi, podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r.
o działalnoċci pożytku publicznego i o wolontariacie
związana jest z umocnieniem uprawnieĉ obywateli
oraz ich wspólnot. Celem programu jest budowanie
lokalnych działaĉ, stwarzanie struktur i inicjatyw
działających na rzecz społecznoċci lokalnej. Istotą
programu jest budowanie i utrwalanie podstaw systematycznej, trwałej współpracy administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi. Niniejszy

program reguluje zakres współpracy w wymiarze
finansowym oraz pozafinansowym, okreċla również
jego formy.
Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w Programie jest mowa o:
1. ustawie – rozumie sić przez to ustawć z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalnoċci pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz. 873 z późn. zm.),
2. Gminie – rozumie sić przez to Miasto i Gminć
Oċno Lubuskie,
3. Burmistrzu – rozumie sić przez to Burmistrza
Miasta i Gminy Oċno Lubuskie,
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4. podmiocie programu (organizacji pozarządowej) – rozumie sić przez to organizacje pozarządową w myċl art. 3 ust. 2 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalnoċci pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96,
poz. 873 z późn. zm.),
5. innym podmiocie – rozumie sić przez to podmiot w myċl art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalnoċci pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96,
poz. 873 z późn. zm.),
6. dotacji – rozumie sić przez to dotacjć w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 z późn. zm.),
7. konkursie – rozumie sić przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 oraz
art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalnoċci pożytku publicznego i wolontariacie
(Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
Cel główny i cele szczegółowe programu
§ 2. Celem programu jest aktywacja współpracy
organizacji pozarządowych działających na terenie
Gminy Oċno Lubuskie z samorządem oraz podnoszenie skutecznoċci i efektywnoċci działaĉ podejmowanych w sferze zadaĉ publicznych.
§ 3. Program okreċla zasady, obszary i formy
wzajemnej współpracy oraz udzielanie pomocy organizacjom pozarządowym przez samorząd.
§ 4. Celem głównym programu jest kształtowanie demokracji społecznej w ċrodowisku lokalnym.
§ 5. Cele szczegółowe programu to:
1. Umocnienie lokalnych działaĉ, stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społecznoċci, ċrodowiska
lokalnego,
2. Umacnianie w ċwiadomoċci społecznej poczucia
odpowiedzialnoċci za siebie, otoczenie oraz
wspólnotć lokalną,
3. Zwićkszenie wpływu działalnoċci obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w gminie
Oċno Lubuskie,
4. Zwićkszenie udziału mieszkaĉców w rozwiązywaniu problemów na szczeblu lokalnym,
5. Poprawa jakoċci życia społeczeĉstwa poprzez
pełniejsze zaspokajanie ich potrzeb,
6. Umożliwienie organizacjom pozarządowym indywidualnego wystćpowania z ofertą na realizacjć projektów konkretnych zadaĉ publicznych.
Zasady współpracy
§ 6. Podstawowym kryterium decydującym
o podjćciu współpracy z podmiotami programu jest
prowadzenie przez nich działalnoċci na terenie Gminy Oċno Lubuskie lub na rzecz ich mieszkaĉców.
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§ 7. Współpraca gminy Oċno Lubuskie z podmiotami programu odbywa sić w oparciu o nastćpujące zasady:
zasada partnerstwa – współpraca na równych warunkach okreċlonych dobrowolną
umową,
zasada pomocniczoċci – Gmina powierza
organizacją pozarządowym realizacjć zadaĉ własnych, a organizacje zapewniają
ich wykonanie w sposób ekonomiczny,
profesjonalny i terminowy,
zasada suwerennoċci – przejawia sić
w poszanowaniu autonomii organizacji
pozarządowych, polega na nie narzucaniu
sobie wzajemnie woli integrowania
w wewnćtrzne sprawy podmiotów,
zasada efektywnoċci – wspólne dążenie do
osiągnićcia możliwie najlepszych efektów
realizacji zadaĉ publicznych,
zasada uczciwej konkurencji – zakłada
kształtowanie przejrzystych zasad współpracy opartej na równych kryteriach
wspierania finansowego organizacji pozarządowych,
zasada jawnoċci – Gmina udostćpnia dane
o celach, kształtach i efektach współpracy,
a także o ċrodkach finansowych zaplanowanych w budżecie Gminy na współpracć
z organizacjami pozarządowymi, natomiast organizacjć pozarządowe udostćpniają Gminie dane dotyczące struktury organizacyjnej, sposobu funkcjonowania,
prowadzenia przez nie działalnoċci statutowej oraz sytuacji finansowej.
Podmioty współpracy
§ 8. Podmiotami realizującymi współpracć są:
1) Rada Miejska Oċna Lubuskiego i jej komisje –
wyznaczają kierunki polityki społecznej gminy,
okreċlają wysokoċć ċrodków przeznaczonych
na dofinansowanie przedsićwzićć realizowanych przez organizacje biorące udział w konkursie,
2) Burmistrz Miasta i Gminy Oċna Lubuskiego –
podejmuje decyzje o priorytetach współpracy
z podmiotami programu, ogłasza otwarte konkursy na realizacją zadaĉ skierowanych do
podmiotów programu. Burmistrz dysponuje
ċrodkami w ramach budżetu, decyduje o wyborze ofert i innych formach pomocy dla poszczególnych podmiotów programu
3) Urząd Miejski w Oċnie Lubuskim i inne jednostki organizacyjne gminy, podejmują na bieżąco współpracć z organizacjami w zakresie
działaĉ okreċlonych w regulaminie lub statucie,
4) Organizacje, które realizują zadania publiczne
dla mieszkaĉców gminy Oċno Lubuskie lub na
jej terenie bez wzglćdu na siedzibć organizacji,
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5) Podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy
o działalnoċci pożytku publicznego i wolontariacie.

1. w sferze ogólnej podejmowane bćdą działania
informacyjne i szkoleniowe z zakresu pozyskiwania
funduszy zewnćtrznych.

Formy współpracy

2. w sferze dotyczącej polityki społecznej podejmowane bćdą nastćpujące działania:

§ 9. Gmina realizuje zadania publiczne, o których
mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalnoċci pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), we współpracy z podmiotami programu,

realizacja programów profilaktycznych
z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi
i narkomani wċród dzieci i młodzieży,

§ 10. Współpraca obejmuje działania o charakterze finansowym i pozafinansowym.

realizacja programów służących aktywizacji i integracji społecznej osób długotrwale
bezrobotnych,

§ 11. Współpraca finansowa polega na zlecaniu
realizacji zadaĉ Gminy podmiotom programu poprzez:

3. w sferze dotyczącej edukacji, oċwiaty i wychowania podejmowane bćdą nastćpujące działania:

a) powierzenie realizacji zadania publicznego
wraz z udzieleniem dotacji na realizacjć programu,
b) wspieranie realizacji zadania publicznego
wraz z udziałem dotacji na dofinansowanie
jego realizacji.
§ 12. Współpraca pozafinansowa polega na wzajemnym informowaniu sić o planach, kierunkach
działalnoċci poprzez:
zapoznanie podmiotów programu z obszarami działaĉ w które mogą sić włączyć jako realizatorzy powierzonych przez gminć
działaĉ,
przekazywanie pełnomocnikowi ds. organizacji pozarządowych kompleksowych
wniosków, opinii, uwag dotyczących bieżącej realizacji programu.
§ 13. Zlecenie zadaĉ publicznych nastćpuje poprzez zawarcie umowy.
§ 14. Podmioty realizujące zadania publiczne
i dysponujące dotacją z Gminy Oċno Lubuskie na
ten cel zobowiązane są do:
przedstawienia
Gminie
sprawozdania
z wykonywania zadania wraz z finansowym rozliczeniem zadania,

działania wspierające
wybitnie uzdolnioną,

dzieci

i młodzież

działania zapewniające zagospodarowanie
wolnego czasu dzieci i młodzieży.
4. w sferze turystyki oraz kultury fizycznej
i sportu podejmowane bćdą nastćpujące działania:
wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju turystyki,
upowszechnienie sportu wċród dzieci
i młodzieży oraz promocja aktywnego trybu życia,
wspieranie klubów sportowych.
5. w sferze dotyczącej porządku publicznego podejmowane bćdą działania mające na celu realizacjć
programów dotyczących porządku i bezpieczeĉstwa
publicznego.
Okres realizacji programu
§ 17. Urząd Miasta i Gminy Oċno Lubuskie realizuje zadania publiczne we współpracy z podmiotami
prowadzącymi działalnoċć pożytku publicznego na
podstawie rocznego programu współpracy. Działania te obejmują rok kalendarzowy 2012.
Sposób realizacji programu i jego oceny

udostćpnienia do wglądu organów faktur,
rachunków, dotyczących rozliczenia finansowego dotacji,

§ 18. 1. Program bćdzie realizowany we współpracy z organizacjami pozarządowymi przez Urząd
Miejski w Oċnie Lubuskim w szczególnoċci w formach okreċlonych w § 9 – 15 oraz poprzez:

umieszczenia informacji o dofinansowaniu
zadania ze ċrodków budżetu gminy w materiałach informacyjnych.

1) udział w wykonywaniu zadaĉ o charakterze pozafinansowym,

§ 15. Wzory dokumentów związanych z realizacją
Programu powinny być zgodne z Rozporządzeniem
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6, poz. 25).
Zakres przedmiotowy – priorytetowe obszary i zadania
§ 16. Współpraca Gminy z podmiotami programu obejmować bćdzie nastćpujące obszary:

2) realizacjć inicjatyw lokalnych.
2. Zlecanie realizacji zadaĉ publicznych nastćpuje poprzez realizacjć otwartego konkursu ofert, o ile
odrćbne przepisy nie stanowią inaczej.
3. Zlecanie realizacji zadaĉ publicznych może
nastąpić również na podstawie odrćbnych przepisów przewidujących inny tryb zlecania niż otwarty
konkurs ofert.
4. Szczegółowe prawa i obowiązki organizacji
pozarządowych realizujących zlecone zadania publiczne bćdą okreċlane w umowach.
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§ 19. Urząd Miejski w trakcie wykonywania zadania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalnoċci pożytku publicznego
i o wolontariacie, sprawuje kontrolć wykonywanych
zadaĉ przez podmioty programu, w tym wydatkowania ċrodków przekazanych na realizacjć celów.
§ 20. W ramach kontroli upoważniony pracownik
Urzćdu Miasta może badać dokumenty oraz inne
noċniki informacji, które mogą mieć znaczenie dla
oceny prawidłowoċci wykonywania zadania publicznego. Kontrolowany jest zobowiązany dostarczyć lub udostćpnić dokumenty oraz inne noċniki
informacji w terminie okreċlonym przez upoważnionego sprawdzającego.
§ 21. Prawo do kontroli przysługuje upoważnionemu pracownikowi Urzćdu Miasta w siedzibach
jednostek i w miejscach realizacji zadaĉ. Urząd może żądać czćċciowych sprawozdaĉ z wykonywanych
zadaĉ. Jednostki realizujące zadania zobowiązane są
do prowadzenia wyodrćbnionej dokumentacji ċrodków finansowych otrzymanych na realizacjć zadaĉ
zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalnoċci pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 22. Do dnia 30 kwietnia każdego roku, Burmistrz przedkładać bćdzie organowi stanowiącemu
jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie
z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację
programu
§ 23. Rada Miejska uchwałą budżetową na 2012
rok okreċli wysokoċć ċrodków finansowych przeznaczonych na realizacjć zadaĉ publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty.
Informacja o sposobie tworzenia programu oraz
o przebiegu konsultacji
§ 24. Program utworzony został na podstawie
realizacji programu współpracy na rok 2011,
z uwzglćdnieniem nowelizacji ustawy o działalnoċci
pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 25. Program został skonsultowany zgodnie
z uchwałą Nr XXXIII/231/2010 Rady Miejskiej
w Oċnie Lubuskim z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie okreċlenia szczegółowego sposobu konsultacji
społecznych z Radą Działalnoċci Pożytku Publicznego Gminy Oċno Lubuskie lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalnoċci pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalnoċci statutowej tych organizacji. Konsultacje przeprowadzono
w formie otwartego spotkania z przedstawicielami
organizacji pozarządowych w Urzćdzie Miejskim
w Oċnie Lubuskim, ul. Rynek 1, 69-220 Oċno Lubu-
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skie w dniu 21 listopada 2011 roku. Żadna organizacja nie brała udziału w konsultacjach. Nie przedstawienie opinii w wyznaczonym terminie oznaczało
rezygnacjć z prawa do jej wyrażenia. Projekt programu zamieszczany został na stronie internetowej
Urzćdu: www.Osno.pl, w Biuletynie Informacji Publicznych oraz na tablicy ogłoszeĉ w Urzćdzie Miasta i Gminy Oċno Lubuskie. Mieszkaĉcy gminy informowani są w drodze ogłoszeĉ i na stronie BIP
o działaniach realizowanych wspólnie przez sektor
samorządowy, jak i pozarządowy. Współpraca finansowa pomićdzy Gminą Oċno Lubuskie, a organizacjami prowadzącymi działalnoċć pożytku publicznego oraz innymi organizacjami okreċlonymi
w „ustawie” odbywa sić każdorazowo po podpisaniu umów i uprzednim przystąpieniu do konkursu
na wykonanie lub zlecenie zadaĉ publicznych, ogłoszonym przez Urząd.
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych
§ 26. 1. Komisje konkursowe mają na celu opiniowanie ofert w otwartych konkursach.
2. Komisja konkursowa powoływana jest poprzez zarządzenie Burmistrza, po zamknićciu konkursu.
3. Tryb pracy komisji oraz kryteria opiniowania
ofert zostaną okreċlone w zarządzeniu Burmistrza
o jej powołaniu.
4. W skład komisji wchodzą:
a) przedstawiciele organu wykonawczego gminy,
b) przedstawiciele podmiotów programu z wyłączeniem przedstawicieli podmiotów biorących udział w konkursie;
5. Burmistrz powołując komisjć konkursową wyznacza jej przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
§ 27. Zasady działania komisji konkursowych do
opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert:
1) Komisja realizuje swoje działania, wówczas gdy
w posiedzeniu uczestniczy, co najmniej połowa
jej składu,
2) Komisja obraduje bez udziału oferentów. Termin i miejsce posiedzenia komisji okreċla
przewodniczący.
3) Za udział w posiedzeniach komisji jej członkom
nie przysługuje zwrot kosztów diet lub podróży,
4) Do zadaĉ komisji konkursowej należy:
a) ocena ofert pod wzglćdem merytorycznym,
zgodna z kryteriami okreċlonymi w treċci
ogłoszenia konkursowego,
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b) przygotowanie propozycji podziału ċrodków
pomićdzy oferentami oraz sporządzenie protokołu z prac komisji konkursowych
c) przedłożenie wyników konkursu do zatwierdzenia przez Burmistrza Miasta i Gminy Oċna
Lubuskiego;
5) Do zadaĉ przewodniczącego komisji należy:
a) przewodniczenie pracom komisji,
b) przygotowanie wykazu ofert wybranych do
dofinansowania przez Burmistrza,
c) pisemne powiadomienie oferentów, którzy
nie otrzymali dotacji, o decyzji Burmistrza
wraz z jej uzasadnieniem,
d) sporządzenia protokołu z posiedzenia komisji, zarządzenia z rozstrzygnićcia konkursu
i informacji wysłanych do oferentów;
6) Wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokoċci kwoty przyznanej dotacji dokonuje Burmistrz.

Poz. 2953, 2954
Postanowienia końcowe

§ 28. 1. Program zakłada możliwoċć uwzglćdnienia nowych form współpracy oraz doskonalenia
tych, które już zostały okreċlone, program ma charakter otwarty.
2. Tryb pozyskiwania i sposób wydatkowania
ċrodków finansowych na realizacjć zadania publicznego został okreċlony w ustawie.
3. Zlecenie realizacji zadaĉ publicznych podmiotom okreċlonym w Programie może nastąpić w formach i na zasadach przewidzianych w ustawie lub
przepisach odrćbnych.
4. Wzór oferty okreċla rozporządzenie właċciwego ministra.
§ 29. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Oċna Lubuskiego.
§ 30. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzćdowym Województwa Lubuskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
Henryk Łapko
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UCHWAŁA NR XII/58/2011
RADY GMINY BRZEŹNICA
z dnia 25 listopada 2011r.
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Brzeźnica z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2012 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jedn. Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalnoċci pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 234,
poz. 1536) uchwala sić, co nastćpuje:
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Roczny Program Współpracy Gminy
Brzeźnica z Organizacjami Pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r o działalnoċci pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok stanowi dokument okreċlający w perspektywie rocznej cele,
zasady, podmiot i formy współpracy a także obszary
oraz priorytetowe zadania publiczne realizowane
w ramach współpracy Gminy Brzeźnica z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalnoċć
pożytku publicznego na jej terenie lub na rzecz jej
mieszkaĉców oraz jest istotnym elementem lokalnej
polityki społecznej i finansowej gminy.
2. Ilekroć w tekċcie jest mowa o:

1) ustawie – rozumie sić przez to ustawć z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalnoċci pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010
roku Nr 234, poz. 1536);
2) zadaniach publicznych – rozumie sić przez to
sferć zadaĉ publicznych okreċlonych w art. 4
ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalnoċci pożytku publicznego i o wolontariacie
(t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536);
3) organizacjach – rozumie sić przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalnoċci pożytku publicznego
i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 234,
poz. 1536);
4) programie – rozumie sić przez to Programu
współpracy Gminy Brzeźnica z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalnoċci pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2012 rok;
5) Gminie – rozumie sić przez to Gminć Brzeźnica;
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6) konkursie – rozumie sić przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2
i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalnoċci pożytku publicznego i o wolontariacie
(t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536);
7) komisji – należy przez to rozumieć to komisjć
konkursową powołaną w celu opiniowania
ofert składanych przez organizacje pozarządowe na konkurs ofert;
8) Biuletynie Informacji Publicznej – należy przez
to rozumieć serwis internetowy znajdujący sić
pod adresem http://www.bip.brzeznica.com.pl;
9) stronie internetowej Urzćdu Gminy – należy
przez to rozumieć serwis internetowy znajdujący sić pod adresem
http://www.brzeznica.com.pl
Rozdział 2
Cele programu
§ 2. 1. Celem głównym programu jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkaĉców z jednoczesnym uznaniem roli aktywnoċci obywatelskiej
w rozwiązywaniu problemów społecznoċci lokalnej
oraz wola kształtowania długookresowej współpracy
z organizacjami.
2. Cele szczegółowe:
1) aktywna współpraca Gminy z organizacjami.
2) umacnianie w społecznoċci lokalnej poczucia
odpowiedzialnoċci za siebie i swoje otoczenie,

Poz. 2954

3. Jawnoċci, zgodnie z którą Gmina udostćpnia
współpracującym z nim organizacjom informacje
o zamiarach i celach realizowanych zadaĉ publicznych, mogących stanowić przedmiot współpracy
oraz zapewnia przejrzystoċć procedur wyboru realizatorów zadaĉ publicznych,
4. Suwerennoċci stron, która oznacza respektowanie podmiotowoċci i niezależnoċci wzglćdem
siebie podmiotów programu oraz prawo do odrćbnoċci w samodzielnym definiowaniu i rozwiązywaniu problemów społecznych, w tym należących do
sfery zadaĉ publicznych, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa,
5. Uczciwej konkurencji, w myċl której Gmina
i organizacje zakładają kształtowanie przejrzystych
zasad współpracy, opartych na równym traktowaniu
wszystkich podmiotów ubiegających sić o możliwoċć realizacji zadaĉ publicznych,
6. Efektywnoċci, w myċl której Gmina i organizacje wspólnie dążą do osiągnićcia możliwie najlepszych rezultatów realizacji zadaĉ publicznych.
Rozdział 4
Podmioty programu współpracy
§ 4. Podmiotami realizującymi
w ramach programu są:

współpracć

1. Rada Gminy Brzeźnica – w zakresie planowania i wytyczania polityki rozwoju i finansowej Gminy
oraz priorytetów w sferze współpracy Gminy
z organizacjami.

3) budowanie społeczeĉstwa obywatelskiego poprzez aktywizacjć społecznoċci w rozwiązywaniu problemów lokalnych,

2. Wójt Gminy Brzeźnica – w zakresie realizacji
wytyczonej przez Radć Gminy Brzeźnica polityki
oraz realizacji zadaĉ wynikających z programu
w zakresie dysponowania ċrodkami finansowymi.

4) wprowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działaĉ w pełniejszym zaspakajaniu
potrzeb mieszkaĉców,

3. Pracownik merytoryczny Urzćdu Gminy
Brzeźnica w zakresie realizacji zadaĉ okreċlonych
w § 7 programu,

5) otwarcie na innowacyjnoċć i konkurencyjnoċć
poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym wystąpienia z ofertą realizacji zadania
publicznego,

4. Organizacje – w zakresie inicjowania i realizacji zadaĉ publicznych na terenie Gminy oraz współpracy z organami Gminy okreċlonej na podstawie
odrćbnych dokumentów.

6) poprawa jakoċci życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych.

5. Realizatorami współpracy ze strony organizacji są zgłoszone w rejestrach ich organy statutowe.

Rozdział 3

Rozdział 5

Zasady współpracy

Zakres przedmiotowy współpracy

§ 3. Współpraca pomićdzy Gminą a organizacjami odbywa sić na zasadach:

§ 5. Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami jest:

1. Partnerstwa, w którym organizacje jako równoprawni partnerzy Gminy, na zasadach i w formie
okreċlonej w ustawie oraz zgodnie z trybem wynikającym z odrćbnych przepisów, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych,
tworzeniu programów ich pozwiązywania oraz
w wykonywaniu zadaĉ publicznych,

1) realizacja zadaĉ publicznych, o których mowa
w § 7 programu.

2. Pomocniczoċci, zgodnie z którą Gmina współpracuje z organizacjami, umożliwiając im realizacjć
zadaĉ publicznych na zasadach okreċlonych
w ustawie,

2) tworzenie systemowych rozwiązaĉ ważnych
problemów Gminy.
3) tworzenie nowych działaĉ w celu efektywnoċci
rozwiązywania ważnych problemów społecznych.
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Rozdział 6
Formy współpracy
§ 6. Współpraca Gminy z organizacjami odbywa
sić poprzez:
1) współpracć finansową i poza finansową na zasadach okreċlonych w ustawie,
2) wzajemnego informowania sić o planowanych
kierunkach działalnoċci,
3) uczestnictwo w organizowanych przedsićwzićciach,
4) koordynowanie zadaĉ i podejmowanie wspólnie wypracowanych przedsićwzićć,
5) konsultowanie z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez
Radć Gminy w dziedzinach dotyczących działalnoċci statutowej tych organizacji zgodnie
z postanowieniami uchwały Nr XXXIII/220/2010
z dnia 30 wrzeċnia 2010r., w sprawie okreċlenia
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoċci pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalnoċci statutowej tych organizacji.
6) możliwoċci tworzenia wspólnych zespołów
o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
ustawy oraz przedstawicieli właċciwych organów Gminy.
Rozdział 7
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2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
organizowanie przedsićwzićć dotyczących
sportu i turystyki, ze szczególnym
uwzglćdnieniem dzieci i młodzieży, niepełnosprawnych oraz ċrodowisk o niskim
statusie materialnym,
organizowanie masowych imprez sportowych, meczów, treningów, wspieranie
uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym.
3) ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym:
realizacja zadaĉ Gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,
wspierania integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
realizacja zadaĉ Gminy w zakresie przeciwdziałania narkomanii.
4) pomocy społecznej i polityki prorodzinnej:
zapewnienie opieki nad dziećmi z rodzin
ubogich, niewydolnych wychowawczo
oraz zagrożonych patologią społeczną,
wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji
opiekuĉczo-wychowawczej.
5) porządku i bezpieczeĉstwa publicznego:
zapewnienie
com,

bezpieczeĉstwa

wspieranie przedsićwzićć podejmowanych
przez organizacje działające w zakresie porządku i bezpieczeĉstwa publicznego.

Priorytetowe zadania publiczne

Rozdział 8

§ 7. Zlecenie realizacji zadaĉ Gminy Brzeźnica
organizacjom obejmuje w pierwszej kolejnoċci te
zadania, które są priorytetowe w roku i odbywają sić
po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że odrćbne przepisy przewidują inny tryb zlecenia lub dane zadanie można zrealizować efektywniej
w inny sposób. Przedmiotem współpracy Gminy
z organizacjami jest realizacja zadaĉ publicznych,
o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, a w szczególnoċci w zakresie:

Okres realizacji programu

1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, twórczoċci ludowej, twórczoċci dzieci i młodzieży,
prezentacjć dorobku artystycznego lokalnych stowarzyszeĉ kulturalnych i artystycznych,
upowszechnianie, promocjć i popularyzacjć w kraju i za granicą lokalnej twórczoċci
i rzemiosła artystycznego,
wspieranie wszelkich form edukacji dzieci
i młodzieży.

mieszkaĉ-

§ 8. Niniejszy Program ma charakter roczny
i bćdzie realizowany od 1 stycznia 2012r do
31 grudnia 2012r.
Rozdział 9
Sposób realizacji programu
§ 9. Cele zawarte w programie realizowane są
przez:
1) równy dostćp do informacji oraz wzajemne informowanie sić podmiotów programu o planowanych kierunkach działalnoċci i współdziałaniu w celu zharmonizowania tych kierunków,
2) wspieranie lub powierzanie zadaĉ publicznych
oraz realizacjć umów o wykonanie inicjatywy
lokalnej – na zasadach okreċlonych w ustawie,
3) współpracć na zasadach: pomocniczoċci, suwerennoċci stron, partnerstwa, efektywnoċci, uczciwej konkurencji i jawnoċci,
4) udział organizacji w działaniach programowych
Gminy,
5) promocjć działalnoċci organizacji.
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Rozdział 10
Wysokość środków przeznaczonych na realizację
programu
§ 10. Ċrodki finansowe na realizacjć programu:
1) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego: 28 000,00zł.
2) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: 36 000,00zł.
Rozdział 11
Ewaluacja programu
§ 11. 1. Wskaźnikami efektywnoċci programu są
dane dotyczące w szczególnoċci:
1) liczby otwartych konkursów ofert,
2) liczby ofert złożonych w ramach otwartych
konkursów,
3) liczby zawartych umów na realizacje zadaĉ publicznych, z uwzglćdnieniem inicjatyw lokalnych,
4) wysokoċć kwot udzielonych dotacji,
5) liczby organizacji realizujących zadania publiczne na rzecz Gminy, w oparciu o dotacje,
6) liczby umów zerwanych lub unieważnionych,
z uwzglćdnieniem inicjatyw lokalnych,
7) łącznej wielkoċci ċrodków finansowych zaangażowanych przez organizacje w realizacjć zadaĉ
publicznych na rzecz Gminy,
8) liczby nowo powstałych organizacji,
2. Wójt Gminy w terminie do dnia 30 kwietnia
2013 roku przedłoży Radzie Gminy sprawozdanie
z realizacji programu i poda je do publicznej wiadomoċci.
Rozdział 12
Sposób tworzenia programu oraz przebieg
konsultacji
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1) Przewodniczący – Sekretarz Gminy
2) Członkowie:
jeden przedstawiciel właċciwego merytorycznie ze wzglćdu na obszar tematyczny
zadania konkursowego pracownik Urzćdu
Gminy ,
jeden przedstawiciel Referatu Finansów
Urzćdu Gminy Brzeźnica,
jedna osoba reprezentująca organizacjć
z wyłączeniem organizacji biorących udział
w konkursie.
3. Przewodniczący może zaprosić do prac w komisji, z głosem doradczym, osobć bądź osoby posiadające specjalistyczną wiedzć w dziedzinie obejmującej zakres zadaĉ publicznych, których konkurs
dotyczy.
4. W pracach komisji nie może brać udziału osoba, której powiązania z podmiotem składającym
ofertć, mogą budzić zastrzeżenia co do jej bezstronnoċci.
5. Komisja obraduje na posiedzeniach zamknićtych, bez udziału oferentów.
1) posiedzenia komisji zwołuje i prowadzi Przewodniczący, w przypadku jego nieobecnoċci
wyznaczony przez Przewodniczącego członek
Komisji.
2) do ważnoċci obrad Komisji niezbćdna jest
obecnoċć co najmniej 50% składu jej członków
3) w posiedzeniach Komisji obsługć administracyjną zapewnia właċciwy pracownik Urzćdu
Gminy
4) na pierwszym posiedzeniu każdy członek Komisji podpisuje oċwiadczenie. Wzór oċwiadczeĉ
stanowi załącznik Nr 1 i 2 .
5) uczestnictwo w pracach Komisji jest nieodpłatne.
6. Do zadaĉ Komisji należy w szczególnoċci:

§ 12. Program został opracowany po konsultacjach społecznych przeprowadzonych w sposób
okreċlony w uchwale Nr XXXIII/220/2010 z dnia
30 wrzeċnia 2010r. w sprawie okreċlenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalnoċci pożytku publicznego
i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalnoċci statutowej tych organizacji.

1) dokonanie oceny formalnej ofert złożonych
w konkursie,

Rozdział 13

8. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych
ofert wraz z decyzją o wysokoċci kwoty przyznanej
dotacji dokonuje Wójt Gminy w drodze zarządzenia.

Tryb powołania i zasady działania komisji
konkursowych do opiniowania ofert w
§ 13. 1. W związku z ogłoszonym konkursem
ofert na wykonanie zadaĉ publicznych Wójt Gminy
powołuje Komisjć Konkursową, której celem jest
opiniowanie ofert składanych w otwartych konkursach ofert.
2. W skład komisji konkursowej wchodzą:

2) ocena merytoryczna ofert spełniających kryteria formalne, zgodnie z kryteriami okreċlonymi
w treċci ogłoszenia konkursu,
3) propozycja podziału ċrodków finansowych na
poszczególne oferty.
7. Z prac komisji sporządza sić protokół.

9. Wyniki konkursu ogłaszane sić niezwłocznie
1) na stronie internetowej Urzćdu Gminy Brzeźnica www.brzeznica.com.pl
2) w
Biuletynie
Informacji
http://www.bip.brzeznica.com.pl/
3) w siedzibie Urzćdu Gminy Brzeźnica.

Publicznej
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§ 15. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.

Rozdział 14
Postanowienia końcowe
§ 14. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Brzeźnica

Przewodniczący Rady
Ryszard Śpiewak

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XII/58/2011
Rady Gminy Brzeźnica
z dnia 25 listopada 2011r.
Oświadczenie
Członka Komisji konkursowej opiniującej oferty składane w otwartych konkursach ofert na realizacjć zadaĉ
publicznych w otwartych konkursach ofert.

Ja …………………....................... niżej podpisany przedstawiciel ...................................................., oċwiadczam,
że nie pozostajć w takim stosunku prawnym lub faktycznym z podmiotami biorącymi udział w konkursie,
który może budzić uzasadnioną wątpliwoċć co do mojej bezstronnoċci podczas oceniania ofert.
Jednoczeċnie zobowiązujć sić do udziału w pracy komisji konkursowej oceniającej oferty na realizacjć zadania publicznego.

Brzeźnica, dnia …………………
………………………………………………………
czytelny podpis składającego oċwiadczenie
- wypełnia przedstawiciel organizacji pozarządowej
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XII/58/2011
Rady Gminy Brzeźnica
z dnia 25 listopada 2011r.
Oświadczenie
Członka Komisji konkursowej opiniującej oferty składane w otwartych konkursach ofert na realizacjć zadaĉ
publicznych w otwartych konkursach ofert.
Ja…………………………………………… niżej podpisany, oċwiadczam, że nie pozostajć w takim stosunku
prawnym lub faktycznym z podmiotami biorącymi udział w konkursie, który może budzić uzasadnioną wątpliwoċć co do mojej bezstronnoċci podczas oceniania ofert.

Brzeźnica, dnia……………………..
……………………………………………………..
czytelny podpis składającego oċwiadczeĉ
- wypełnia przedstawiciel komórki organizacyjnej Urzćdu Gminy Brzeźnica
2 949
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2 950

UCHWAŁA NR XVII/124/11
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI
z dnia 25 listopada 2011r.
w sprawie nadania nazwy nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), uchwala
sić, co nastćpuje:
§ 1. Nadaje sić nazwć: „Rondo ks. Jerzego Popiełuszki” dla nowopowstałego ronda położonego
u zbiegu ulic Koċcielnej, Kuċnierskiej i Szerokiej oraz
Placu Floriana w granicach administracyjnych Gminy Nowa Sól – Miasto.

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

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

2956
2 95 1

UCHWAŁA NR XVII/135/11
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI
z dnia 25 listopada 2011r.
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Nowa Sól – Miasto z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami w 2012r.
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalnoċci pożytku publicznego
i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2010r. Nr 234, poz. 1536
ze zmianami) uchwala sić:
§ 1. Program współpracy Gminy Nowa Sól –
Miasto z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Paĉstwa do Koċcioła Katolickiego w Rzeczpospolitej
Polskiej, o stosunku Paĉstwa do innych koċciołów
i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnoċci sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe
obejmują prowadzenie działalnoċci pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu
terytorialnego, a także spółdzielniami socjalnymi,
spółkami akcyjnymi i spółkami z ograniczoną odpowiedzialnoċcią oraz klubami sportowymi bćdącymi
spółkami działającymi na podstawie przepisów
ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U.
Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014) nie działającymi
w celu osiągnićcia zysku oraz przeznaczającymi całoċć dochodu na realizacjć celów statutowych oraz
nie przeznaczającymi zysku do podziału mićdzy
swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników w 2012r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały pod nazwą: „Program współpracy
Gminy Nowa Sól – Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2012r.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Piotr Szyszko
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVII/135/11
Rady Miejskiej w Nowej Soli
z dnia 25 listopada 2011r.
Program współpracy Gminy Nowa Sól – Miasto
z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami w 2012r.
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:
1) Gminie – rozumie sić przez to Gminć Nowa Sól
– Miasto,
2) Urzćdzie Miejskim – rozumie sić przez to Urząd
Miejski w Nowej Soli z siedzibą przy ul. M. J.
Piłsudskiego 12,
3) Prezydencie Miasta – rozumie sić przez to Prezydenta Miasta Nowa Sól,
4) Podmiocie – rozumie sić przez to organizacjć/
podmiot okreċlone w art. 3 ust. 2 oraz art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia-
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łalnoċci pożytku publicznego i o wolontariacie
(tj. Dz. U. 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami).
Rozdział II
Cel główny programu
§ 1. Celem głównym programu jest rozwój społeczeĉstwa obywatelskiego poprzez wspieranie
podmiotów w realizacji ważnych celów społecznych
– w obszarze kultury, kultury fizycznej i turystyki
oraz pomocy społecznej i ochrony zdrowia – oraz
społecznego zaangażowania mieszkaĉców w rozwój
wspólnoty lokalnej.
Rozdział III
Cele szczegółowe programu
§ 3. Cel główny programu bćdzie realizowany
poprzez:
rozwój opartego na partnerstwie i reprezentacji systemu komunikacji i współdziałania Gminy z podmiotami,
wspieranie zadaĉ na rzecz rozwoju aktywnoċci obywatelskiej i samoorganizacji społecznoċci,
poprawć jakoċci życia mieszkaĉców, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych,
zwićkszenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej
w Gminie,
kontynuowanie współpracy w ramach
wspierania zadaĉ realizowanych przez
podmioty w strefie zadaĉ publicznych
okreċlonych w art. 4 ust. 1 ustawy o działalnoċci pożytku publicznego i o wolontariacie.
Rozdział IV
Zasady współpracy
§ 4. Współpraca Gminy z podmiotami opiera sić
na nastćpujących zasadach:
pomocniczoċci – co oznacza, że władze
samorządowe udzielają pomocy podmiotom w niezbćdnym zakresie, uzasadnionym potrzebami wspólnoty samorządowej, a podmioty zapewniają wykonanie
powierzonych zadaĉ w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy,
suwerennoċci stron – co oznacza, że władze samorządowe i podmioty nie narzucają sobie nawzajem zadaĉ, szanują swoją
autonomić, mogą natomiast zgłaszać wzajemne propozycje i deklaracje, gotowoċć
wysłuchania propozycji drugiej strony,
partnerstwa – co oznacza, iż współpraca
pomićdzy
władzami
samorządowymi
a podmiotami oparta jest na obopólnych
korzyċciach, woli i chćci wzajemnych działaĉ, współdziałania na rzecz rozwiązywa-
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nia lokalnych problemów, m.in. uczestnictwa podmiotów w rozeznawaniu i definiowaniu problemów mieszkaĉców, sugerowaniu zakresu współpracy, proponowaniu standardów usług ċwiadczonych przez
podmioty,
efektywnoċci – co polega na wspólnym
dążeniu władz samorządowych i podmiotów do osiągnićcia najlepszych efektów
w realizacji zadaĉ publicznych,
uczciwej konkurencji – co oznacza iż zarówno władze samorządowe jak i podmioty w trakcie udzielania dotacji oraz wydatkowania przyznanych ċrodków publicznych działają zgodnie z prawem i dobrymi
obyczajami, nie naruszają dobra wzajemnych działaĉ,
jawnoċci – która urzeczywistniana jest poprzez udostćpnianie przez Gminć współpracującym z nią podmiotom informacji
o celach, kosztach i efektach współpracy,
a także ċrodkach finansowych zaplanowanych na współpracć oraz kryteriach i sposobie oceny realizacji programu. Zasada
jawnoċci obliguje podmioty do udostćpnienia Gminie danych dotyczących struktury organizacyjnej, sposobu funkcjonowania, prowadzenia działalnoċci statutowej oraz sytuacji finansowej podmiotów.
Rozdział V
Zakres przedmiotowy i priorytetowe zadania
publiczne

§ 5. Obszar współpracy Gminy i podmiotów
obejmuje sferć zadaĉ publicznych, o których mowa
w art.4 ust.1 ustawy o działalnoċci pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 6. Priorytetowe zadania publiczne na 2012r. to:
1. w zakresie kultury:
zadanie: sprawowanie mecenatu kulturalnego nad
przedsićwzićciami służącymi rozwojowi wspólnoty
lokalnej w zakresie kultury i edukacji poprzez wspieranie:
działaĉ ċrodowisk alternatywnych (organizacja otwartych alternatywnych spektakli
teatralnych, wspieranie działalnoċci teatru
alternatywnego),
działaĉ związanych z ochroną zabytków na
terenie Gminy,
działaĉ na rzecz upowszechniania muzyki
wċród dzieci i młodzieży,
promowania, pielćgnowania i prezentowania tradycji narodowych oraz regionalnych i lokalnych,
przedsićwzićć edukacyjnych służących rozwojowi aktywnoċci obywatelskiej i samoorganizacji społecznoċci lokalnej,
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działaĉ polegających na organizacji ċrodowiskowych imprez kulturalnych, w tym
propagujących pozytywne wartoċci społeczne i integrujących społecznoċć lokalną.
2. w zakresie kultury fizycznej i turystyki
zadanie: promowanie działaĉ na rzecz rozwoju
i upowszechniania sportu na terenie Gminy poprzez
wsparcie podmiotów realizujących przedsićwzićcia
polegające na:
organizacji i uczestnictwie w gminnych,
powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich oraz mićdzynarodowych imprezach
sportowych,
organizacji szkolenia dzieci i młodzieży
uzdolnionej sportowo oraz sportowców
niepełnosprawnych,
aktywizacji osób starszych,
organizacji dla mieszkaĉców Gminy przedsićwzićć i imprez sportowo – rekreacyjnych oraz turystycznych.
3. w zakresie pomocy społecznej i ochrony
zdrowia:
zadanie: realizacja zadaĉ na rzecz wyrównywania
poziomu życia mieszkaĉców Gminy Nowa Sól –
Miasto oraz realizacja zadaĉ „Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2012” oraz „Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2012” dotyczących:
wspierania rodziny w wypełnianiu funkcji
opiekuĉczo-wychowawczych,
prowadzenia działalnoċci wychowawczej,
informacyjnej oraz profilaktyczno – edukacyjnej w dziedzinach dotyczących ochrony
zdrowia,
poprawy skutecznoċci i dostćpnoċci działaĉ terapeutycznych,
wspierania ċrodowisk wzajemnej współpracy,
wspierania działaĉ na rzecz osób niepełnosprawnych, bezdomnych, zagrożonych
przemocą i innymi patologiami, odrzuconych przez rodzinć, a zwłaszcza dzieci
i samotnych matek z rodzin ubogich oraz
niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie,
ograniczania dostćpnoċci alkoholu oraz
wpływanie na strukturć jego spożycia,
realizacji programów profilaktyczno – edukacyjnych z zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym,
promowania zdrowego stylu życia wolnego od używek.
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Rozdział VI
Formy współpracy

§ 7. W 2012r. współpraca bćdzie realizowana
w nastćpujących formach:
1. zlecania podmiotom zadaĉ publicznych,
wspierania realizacji takich zadaĉ oraz udzielania
dotacji na dofinansowanie ich realizacji,
2. wzajemnego informowania o planowanych
kierunkach działalnoċci i współdziałania w celu
zharmonizowania tych kierunków, m.in. poprzez:
publikowanie na stronie internetowej
Gminy oraz tablicy ogłoszeĉ urzćdu informacji dotyczących spraw ważnych dla
działalnoċci podmiotów, a w razie koniecznoċci przekazywanie tych informacji
także w formie pisemnej,
organizowanie w razie potrzeby, szkoleĉ
dla liderów i członków podmiotów i wolontariuszy oraz udział w spotkaniach, konferencjach, naradach i szkoleniach organizowanych przez podmioty,
prowadzenie banku danych o podmiotach
działających na terenie Gminy i publikacja
tych danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w formie „Mapy aktywnoċci
organizacji pozarządowych”.
W tym celu podmioty wyrażające wolć współpracy
z Gminą powinny złożyć do urzćdu:
a) wypełnioną ankietć nowosolskiego banku
danych o organizacjach pozarządowych i pod
miotach prowadzących działalnoċć pożytku
publicznego, zawierającą dane dotyczące
podmiotu wg formularza stanowiącego załącznik Nr 1 do Programu,
b) zobowiązanie do aktualizacji zgłoszonych
danych,
c) oċwiadczenie obejmujące zgodć podmiotu
na udostćpnienie dotyczących jej danych zainteresowanym, a także umieszczenie ich na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej,
3. konsultowania z podmiotami projektów aktów
normatywnych w dziedzinach dotyczących działalnoċci statutowej tych podmiotów,
4. tworzenia wspólnych zespołów o charakterze
doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli podmiotów oraz właċciwych organów administracji publicznej (powoływanie doraźnych zespołów
o charakterze roboczym do realizacji okreċlonych
zadaĉ bieżących),
5. umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej,
6. umów partnerstwa okreċlonych w ustawie
z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju (tj. Dz. U. 2009r. Nr 84, poz. 712 ze
zmianami).
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Rozdział VII
Okres realizacji programu
§ 8. Program obowiązuje w okresie od 1 stycznia
2012r. do 31 grudnia 2012r.
Rozdział VIII
Sposób realizacji programu
§ 9. Realizatorem Programu współpracy Gminy
z podmiotami w 2012r. bćdą stosownie do realizowanych przez nie zadaĉ w zakresie bieżącej współpracy Wydziały Urzćdu Miejskiego, a także:
Rada Miejska i jej Komisje – w zakresie
wytyczania polityki społecznej i finansowej
Gminy,
nawiązywania
merytorycznej
współpracy z podmiotami,
Prezydent Miasta – w zakresie realizacji tej
polityki, dysponowania ċrodkami w ramach budżetu Gminy,
Komisje konkursowe – powołane w celu
przeprowadzenia konkursu na dotacje z bu
dżetu Gminy na realizacjć zadaĉ w 2012r.,
Podmioty – w zakresie realizacji zadaĉ publicznych zleconych przez Gminć oraz
współpracy w pozostałych formach wskazanych w rozdziale VI programu.
§ 10. Program opublikowany zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzćdu Miejskiego.
Rozdział IX
Finansowanie programu
§ 11. Program bćdzie finansowany ze ċrodków
własnych Gminy. Wysokoċć ċrodków planowanych
na realizacjć zadaĉ programowych, w szczególnoċci
zlecanie przez Gminć zadaĉ realizowanych przez
podmioty wynosi:
w zakresie kultury: 100 000zł,
w zakresie kultury fizycznej i turystyki:
680 000zł,
w zakresie pomocy społecznej i ochrony
zdrowia: 149 300zł.
Rozdział X
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łącznej wysokoċci ċrodków finansowych
i pozafinansowych zaangażowanych przez
podmioty w realizacjć zadaĉ publicznych
na rzecz mieszkaĉców.

§ 13. Po zakoĉczeniu realizacji programu Prezydent Miasta do dnia 30 kwietnia przedstawi Radzie
Miejskiej w Nowej Soli sprawozdanie o sposobie
realizacji programu, uwzglćdniając m.in. wykonanie
budżetu Gminy za rok 2012 w zakresie dotyczącym
wspierania podmiotów. Informacja opublikowana
zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzćdu
Miejskiego.
Rozdział XI
Informacja o sposobie tworzenia Programu oraz
przebiegu konsultacji
§ 14. Tworzenie programu przebiega w nastćpujący sposób:
przygotowanie przez odpowiedni wydział
projektu programu,
poddanie projektu programu pod konsultacje zgodnie z zapisami uchwały
Nr LXVIII/440/10 Rady Miejskiej w Nowej
Soli z dnia 24 wrzeċnia 2010r. w sprawie
szczegółowego sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalnoċci pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalnoċci statutowej tych organizacji,
sporządzenie analizy uwag i wniosków
zgłoszonych podczas konsultacji i przedstawiane ich Prezydentowi Miasta wraz
z projektem programu,
przedstawienie informacji o rezultatach
konsultacji i ich wpływie na treċć projektu
programu organowi stanowiącemu Gminy,
przyjćcie przez Radć Miejską w Nowej Soli
uchwały w sprawie przyjćcia Program
współpracy Gminy Nowa Sól – Miasto
z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami w 2012r.”

Sposób oceny realizacji programu

Rozdział XII

§ 12. Miernikiem efektywnoċci Programu współpracy Gminy Nowa Sól – Miasto z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami w 2012r. bćdą
uzyskane informacje dotyczące w szczególnoċci:

Tryb powoływania i zasady działania komisji
konkursowych.

liczby podmiotów podejmujących zadania
publiczne na rzecz lokalnej społecznoċci,

§ 15. Komisje konkursowe powoływane są w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

liczby osób zaangażowanych w realizacjć
zadaĉ publicznych (w tym wolontariuszy),

§ 16. Prezydent Miasta każdorazowo po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizacjć zadaĉ
publicznych powołuje w drodze zarządzenia komisjć
konkursową do oceny złożonych ofert.

liczby osób, które były adresatami różnych
działaĉ publicznych,

§ 17. W skład komisji konkursowej wchodzi
5 osób:

wysokoċci ċrodków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy na realizacjć
tych zadaĉ,

przedstawiciele organu
jednostki – 3 osoby,

wykonawczego
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osoby wskazane przez podmioty – 2 osoby,
§ 18. Przedstawiciele komisji konkursowej wyłaniani są wg nastćpującej procedury:
Prezydent Miasta w styczniu każdego roku
zamieszcza na stronie internetowej urzćdu
oraz tablicy informacyjnej urzćdu informacjć o naborze osób do bazy kandydatów
na
członków
komisji
konkursowych
w otwartych konkursach realizowanych
w danym roku w trybie ustawy o działalnoċci pożytku publicznego i o wolontariacie,
zgłoszenie kandydatów do bazy przez
podmioty nastćpuje na podstawie złożonego, podpisanego przez zainteresowaną
osobć oraz osoby upoważnione w podmiotach zgłaszających do ich reprezentowania – formularza zgłoszenia, stanowiącego załącznik Nr 2 do Programu,
zgłoszeĉ kandydatów należy dokonywać
w terminie 14 dni od dnia ukazania sić
ogłoszenia o naborze kandydatów w Punkcie Informacyjnym Urzćdu Miejskiego,
po upływie tego terminu naczelnik wydziału/jednostki odpowiedzialnej za realizacjć
konkursu przedstawi Prezydentowi Miasta
kandydatów na członków komisji biorąc
pod uwagć:
a) wybraną przez kandydata tematykć/
obszar konkursu zadeklarowaną w formularzu zgłoszeniowym i w ogłoszeniu konkursowym,
b) członkostwo we władzach podmiotu, który bierze udział w konkursie,
Prezydent Miasta uwzglćdniając rodzaj zadaĉ ogłoszonych konkursem, powołuje do
komisji konkursowej przedstawicieli podmiotów z bazy kandydatów na członków
komisji konkursowych,
w przypadku gdy żaden podmiot nie wskaże osób do składu komisji, Prezydent Miasta może z własnej inicjatywy zaprosić
przedstawicieli podmiotów do udziału
w pracach komisji,
w pracach komisji konkursowej mogą
uczestniczyć osoby posiadające specjalistyczną wiedzć w dziedzinie obejmującej
zakres zadaĉ publicznych, których konkurs
dotyczy - osoby te mogą zostać zaproszone przez Prezydenta Miasta lub komisjć
konkursową.
Prezydent Miasta powołując komisjć konkursową wskazuje jej przewodniczącego
i wiceprzewodniczącego.
§ 19. W pracach komisji konkursowej mogą brać
udział osoby, które spełniają łącznie nastćpujące
kryteria:
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nie pozostają wobec oferentów biorących
udział w konkursie w takim stosunku
prawnym lub faktycznym, który mógłby
budzić uzasadnione wątpliwoċci co to bezstronnoċci,
przed upływem 3 lat od daty wszczćcia
procedury konkursowej nie pozostawały
w stosunku pracy lub zlecenia z oferentem
oraz nie były członkami władz któregokolwiek z oferentów,
korzystają z pełni praw publicznych.

§ 20. W bazie członków komisji mogą znaleźć sić
osoby, które:
są obywatelami Unii Europejskiej i korzystają z pełni praw publicznych,
w okreċlonym terminie zostały zgłoszone
przez przynajmniej jeden podmiot do jego
reprezentowania w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert.
§ 21. Zasady działania komisji konkursowych do
opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert:
komisja pracuje w składzie osobowym
powołanym Zarządzeniem Prezydenta
Miasta,
pracami komisji kieruje przewodniczący
lub wiceprzewodniczący komisji,
komisja działa jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej składu,
komisja konkursowa może działać bez
udziału osób wskazanych przez podmioty
w przypadkach okreċlonych w ustawie,
w pracach komisji nie mogą brać udziału
osoby wskazane przez podmioty wnioskujące o dotacjć lub pozostające z oferentami w takich relacjach, które mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczoċć lub interesownoċć,
za udział w posiedzeniach komisji jej
członkom nie przysługuje wynagrodzenie
i zwrot kosztów podróży,
do zadaĉ komisji konkursowej należy:
a) ocena ofert pod wzglćdem formalnym
i merytorycznym, z uwzglćdnieniem kryteriów okreċlonych w treċci ogłoszenia
konkursowego,
b) przygotowanie wykazu ofert rekomendowanych do dofinansowania przez Prezydenta Miasta,
c) przygotowanie propozycji podziału ċrodków pomićdzy oferentami i przekazanie
ich Prezydentowi Miasta.
§ 22. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych
ofert wraz z decyzją o wysokoċci kwoty przyznanej
dotacji dokonuje Prezydent Miasta.

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 142

– 13403 –

§ 23. Obsługć administracyjno-techniczną sprawuje wydział/jednostka odpowiedzialna za realizacjć

Poz. 2956

konkursu.

Załącznik Nr 1 do programu współpracy
ANKIETA NOWOSOLSKIEGO BANKU DANYCH
o organizacjach pozarządowych i podmiotach prowadzących działalność pożytku publicznego
Pełna nazwa organizacji/podmiotu:
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

Pieczćć organizacji/podmiotu

Adres siedziby:
kod: ................................. poczta: ................................
miejscowoċć: ...............................................................
ulica: .............................................................................

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

Adres korespondencyjny:

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

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

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

miejscowoċć: ..............................................................

www. ............................................................................

ulica: ...........................................................................

Zasićg działania organizacji/podmiotu:
............................................................................................................................................................................
Status prawny organizacji/podmiotu:
 stowarzyszenie – terenowa jednostka organizacyjna stowarzyszenia,
 klub sportowy,
 osoba prawna lub jednostka organizacyjna działająca na podstawie przepisów o stosunku paĉstwa
do koċcioła i innych związków wyznaniowych,
 inna organizacja społeczna (proszć podać jaka)...........................................................................................
Imić nazwisko i funkcja osoby uprawnionej do reprezentowania organizacji/podmiotu, tel. kontaktowy:
1. .........................................................................................................................................................................
2. .........................................................................................................................................................................
3. .........................................................................................................................................................................
4. .........................................................................................................................................................................
5. .........................................................................................................................................................................
Przedmiot działalnoċci organizacji/podmiotu:
............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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Dotychczas zrealizowane przedsićwzićcia:
............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Wyrażam zgodć na udostćpnienie danych dotyczących organizacji/podmiotu wszystkim zainteresowanym, a
także umieszczenie ich na stronie BIP Gminy Nowa Sól – Miasto w ramach tworzonej Mapy aktywnoċci organizacji pozarządowych.

..................................................................................
data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji
Oċwiadczam, iż wykazane dane dotyczące organizacji/podmiotu bćdą na bieżąco aktualizowane i przekazywane do urzćdu celem dokonania zmian w bazie danych.

.................................................................................
data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji/podmiotu
Załącznik nr 2 do Programu współpracy
FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA DO BAZY CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH
1. Dane dotyczące kandydata na członka komisji konkursowej:
imić i nazwisko kandydata na członka komisji:
..............................................................................................................................................................................
adres zamieszkania:
............................................................................................................................................................................
tel. kontaktowy:
............................................................................................................................................................................
2. Nazwa organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoċci pożytku publicznego i o wolontariacie, zgłaszającej kandydata:
...........................................................................................................................................................................
adres organizacji/podmiotu:.......................................................................................................................................
pełniona funkcja w organizacji/podmiocie: ...............................................................................................................
zakres działaĉ statutowych organizacji/podmiotu: .............................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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3. Opis zaangażowania kandydata na członka komisji w działalnoċć innych organizacji pozarządowych lub
podmiotów wymienionych w art 3 ust.3 ustawy o działalnoċci pożytku publicznego i o wolontariacie:
1) adres organizacji/podmiotu:..................................................................................................................................
pełniona funkcja w organizacji/podmiocie: ...............................................................................................................
zakres działaĉ statutowych organizacji/podmiotu: ...................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
2) adres organizacji/podmiotu:....................................................................................................................................
pełniona funkcja w organizacji/podmiocie: ...............................................................................................................
zakres działaĉ statutowych organizacji/podmiotu: .............................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
4. Deklarujć chćć udziału w komisjach konkursowych w celu opiniowania ofert złożonych do otwartych konkursów ofert na realizacjć zadaĉ publicznych w nastćpujących obszarach:
 kultura fizyczna i turystyka;
 kultura;
 pomoc społeczna i ochrona zdrowia;
 inne (jakie?)…………………………………………………………………………………….......;
 jestem zainteresowany udziałem w komisjach konkursowych we wszystkich obszarach, w których
bćdą ogłaszane przez Prezydenta Miasta Nowa Sól otwarte konkursy ofert w 2012r.
Potwierdzam prawdziwoċć wyżej wskazanych danych i zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodć na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbćdnych do realizacji procesu wyboru członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert Miasta Nowa Sól w 2012r.

.................................................................................
data i podpis kandydata na członka komisji
Zgłaszamy ww. kandydata do bazy członków komisji konkursowych miasta Nowa Sól jako reprezentanta
naszej organizacji/podmiotu:

.........................................................................................
pieczćć organizacji/podmiotu i podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania organizacji/podmiotu
2 95 1
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UCHWAŁA NR XV/106/2011
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE
z dnia 25 listopada 2011r.
w sprawie Programu współpracy Gminy Rzepin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2012 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j.: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalnoċci pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn.
zm.) uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. Przyjmuje sić Program współpracy Gminy
Rzepin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami, o których mowa w art. 3ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalnoċci pożytku publicznego i wolontariacie na 2012 rok, stanowiący
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Rzepina.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Robert Łukaszewicz
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XV/106/2011
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 25 listopada 2011r.
OGRAM WSPÓŁPRACY GMINY RZEPIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3
USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁANOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2012 ROK
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Ilekroć w Programie współpracy Gminy
Rzepin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalnoċci pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok mowa o:
1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawć z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalnoċci pożytku
publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U.
z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.);
2. gminie – należy przez to rozumieć Gminć Rzepin;
3. burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Rzepina;

4. radzie – należy przez to rozumieć Radć Miejską
w Rzepinie;
5. programie – należy przez to rozumieć Program
współpracy Gminy Rzepin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalnoċci pożytku publicznego i wolontariacie na 2012 rok;
6. organizacjach pozarządowych – należy przez to
rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy, działające na rzecz gminy i jej mieszkaĉców;
7. urzćdzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Rzepinie.
Rozdział 2
Cel główny i cele szczegółowe programu
§ 2. Celem głównym programu jest zapewnienie
efektywnego wykonywania zadaĉ publicznych gminy wynikających z przepisów prawa poprzez włączenie w ich realizacjć organizacji pozarządowych.
Podstawowym założeniem jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w ċrodowisku lokalnym, poprzez dalsze budowanie partnerstwa pomićdzy gminą, a organizacjami pozarządowymi oraz
pobudzanie nowych inicjatyw i aktywnoċci społecznych w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkaĉców gminy.
§ 3. Cele szczegółowe programu wynikają z przyjćtego celu głównego i są to:
1. umocnienie lokalnych działaĉ oraz stworzenie
warunków dla powstawania nowych inicjatyw
i struktur funkcjonujących na rzecz społecznoċci
lokalnej;
2. umacnianie w ċwiadomoċci społecznej poczucia
odpowiedzialnoċci za siebie, swoje otoczenie,
wspólnotć lokalną oraz jej tradycje;
3. poprawa jakoċci życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych;
4. zwićkszenie udziału mieszkaĉców gminy w rozwiązywaniu lokalnych problemów;
5. wykorzystanie możliwoċci oraz zasobów podmiotów prowadzących działalnoċci pożytku publicznego;
6. otwarcie na innowacyjnoċć oraz konkurencyjnoċć poprzez umożliwienie organizacjom poza-
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rządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadaĉ publicznych, które obecnie prowadzone są przez
samorząd;
7. udział zainteresowanych organizacji pozarządowych przy tworzeniu programu.
Rozdział 3
Zasady współpracy
§ 4. 1. Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi odbywa sić na zasadach pomocniczoċci,
suwerennoċci stron, partnerstwa, efektywnoċci,
uczciwej konkurencji i jawnoċci.
2. Zasada pomocniczoċci wskazuje na podział
zadaĉ mićdzy sektorem publicznym a obywatelskim,
ukierunkowanych na umacnianie roli obywateli, ich
wspólnot i organizacji oraz ograniczanie interwencjonizmu paĉstwa i administracji lokalnej.
3. Zasada suwerennoċci stron przejawia sić
w poszanowaniu autonomii organizacji pozarządowych oraz wzajemnym nieingerowaniu w sprawy
wewnćtrzne.
4. Zasada partnerstwa oznacza współpracć równoprawnych partnerów na warunkach okreċlanych
stosowną umową lub porozumieniem.
5. Zasada efektywnoċci polega na dążeniu do
osiągnićcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadaĉ publicznych.
6. Zasada uczciwej konkurencji i jawnoċci zakłada kształtowanie przejrzystych zasad współpracy
opartych na równych, jawnych kryteriach wspierania organizacji pozarządowych.
Rozdział 4
Zakres przedmiotowy
§ 5. Przedmiotem współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi jest realizacja zadaĉ publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, o ile są
one zadaniami gminy.
§ 6. Ustala sić nastćpujące zadania priorytetowe
gminy, z zastrzeżeniem § 7, w zakresie:
1. ochrony i promocji zdrowia:
1) popularyzowanie wiedzy o zachowaniach
zdrowotnych oraz profilaktyce chorób;
2) promocja i ochrona zdrowia, szczególnie w obszarach, które nie są dostatecznie zabezpieczone w ramach systemu ochrony zdrowia;
3) realizacja zadaĉ w zakresie ochrony zdrowia
dzieci i młodzieży w ċrodowisku opieki, nauczania i wychowania;
4) realizacja zadaĉ w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2012 rok w Gminie Rzepin
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na lata 2010 – 2013 dla Gminy Rzepin.
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2. działalnoċci na rzecz osób niepełnosprawnych:
1) integracja ċrodowisk osób z niepełnosprawnoċcią ze społecznoċcią lokalną;
2) wspieranie działaĉ rehabilitacyjnych i terapeutycznych na rzecz osób z niepełnosprawnoċcią;
3) działalnoċć rehabilitacyjna, edukacyjna, sportowa, turystyczna, terapeutyczna, kulturalna,
uspołeczniająca i integrująca ċrodowisko osób
z niepełnosprawnoċcią oraz likwidująca bariery
w komunikowaniu, w tym bariery architektoniczne;
4) wspieranie działalnoċci samopomocowej organizowanej przez osoby z niepełnosprawnoċcią;
5) promowanie ciekawych programów na rzecz
rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.
3. działalnoċci na rzecz osób w wieku emerytalnym:
1) tworzenie warunków dla rozwoju aktywnoċci
i samodzielnoċci osób starszych;
2) wspieranie samopomocowych form aktywnoċci osób w wieku emerytalnym.
4. nauki, edukacji, oċwiaty i wychowania:
1) promocja aktywnego spćdzania wolnego czasu
wċród dzieci i młodzieży, wspieranie aktywnoċci oraz wyrównywanie szans edukacyjnych
dzieci i młodzieży poprzez alternatywne formy
edukacji;
2) rozwijanie zainteresowaĉ
i młodzieży;

i uzdolnieĉ

dzieci

3) organizacja festiwali, przeglądów, warsztatów
i konkursów;
4) wspieranie działaĉ zmierzających do demokratyzacji placówek oċwiatowych i wychowawczych, ochrony praw ucznia, rodziców i nauczycieli;
5) zwićkszenie możliwoċci rozwoju dzieci i młodzieży poprzez wzbogacenie oferty szkolnych
kół zainteresowaĉ oraz innych aktywnych form
zajćć pozaszkolnych.
5. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego oraz tradycji:
1) wspieranie rozwoju kultury i sztuki, w tym
twórczoċci artystycznej oraz organizowanie
wydarzeĉ kulturalnych wzbogacających ofertć
gminy;
2) edukacja kulturalna dzieci i młodzieży;
3) wskrzeszanie i kultywowanie regionalnych tradycji kultury materialnej i duchowej;
4) wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego
i twórczoċci ludowej;
5) promocja twórczoċci artystów lokalnych poprzez organizacjć wystaw indywidualnych;
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6) promocja miasta poprzez udział miejscowych
artystów i zespołów w przeglądach i konkursach o zasićgu regionalnym i ogólnopolskim;

1) realizacja programów profilaktyczno – resocjalizacyjnych dla mieszkaĉców gminy, w tym
dzieci i młodzieży;

7) organizacja uroczystych obchodów ċwiąt narodowych i rocznic znaczących wydarzeĉ historycznych;

2) organizacja imprez, konkursów, pogadanek
propagujących zasady bezpiecznych zachowaĉ;

6. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
1) organizowanie imprez i zawodów sportowo –
rekreacyjnych dla mieszkaĉców miasta;
2) upowszechnianie kultury fizycznej i aktywizacja
ċrodowisk młodzieżowych w zakresie sportu
i rekreacji;
3) prowadzenie działalnoċci informacyjnej o tematyce sportowej, dotyczącej klubów sportowych
i stowarzyszeĉ kultury fizycznej z terenu gminy
Rzepin;
4) propagowanie ducha sportowej
i kulturalnego dopingu;

rywalizacji

5) wspieranie programów pozwalających na osiągnićcie wysokiego poziomu sportowego
zwłaszcza w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży;
6) wspieranie działaĉ w zakresie tworzenia
i doskonalenia systemu szkolenia sportowego
w różnych dyscyplinach sportu ze szczególnym
uwzglćdnieniem zespołowych gier sportowych;
7) wspieranie działaĉ mających na celu rozbudowć i poprawć jakoċci oraz bezpieczeĉstwa posiadanej przez gminć bazy sportowej i rekreacyjnej;
7. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:
1) wspieranie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży;
2) organizowanie konkursów ekologicznych;
3) podejmowanie działaĉ interwencyjnych związanych z bezdomnymi zwierzćtami;
4) mobilizowanie społeczeĉstwa do czynnego
udziału w akcjach mających na celu poprawć
stanu ċrodowiska i walorów przyrodniczych
gminy.
8. turystyki i krajoznawstwa
1) wspieranie działaĉ mających na celu lepsze
i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych i krajoznawczych gminy;
2) wspieranie działaĉ mających na celu rozbudowć i poprawć jakoċci posiadanej przez gminć
bazy turystycznej;
3) propagowanie aktywnych form turystyki;
4) organizacja imprez turystycznych.
9. porządku i bezpieczeĉstwa publicznego

3) wspieranie przedsićwzićć zwalczających zjawiska patologii społecznej wċród mieszkaĉców
gminy, w tym dzieci i młodzieży;
4) przeciwdziałanie rozszerzaniu sić postaw destrukcyjnych, agresywnych i aspołecznych
wċród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie
szerokorozumianego poradnictwa w ċrodowisku osób zagrożonych;
5) działania na rzecz upowszechniania edukacji
obywatelskiej.
10. działalnoċci na rzecz kombatantów i osób represjonowanych
1) wspieranie działalnoċci na rzecz upamićtniania
historii kombatantów i osób represjonowanych, w tym Żołnierzy Armii Krajowej i Sybiraków.
11. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym
1) monitorowanie ċrodowisk osób uzależnionych;
2) prowadzenie profilaktycznej działalnoċci informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnieĉ.
12. w zakresie działalnoċci na rzecz organizacji
pozarządowych
1) wspomaganie rozwoju organizacji pozarządowych, zwłaszcza w profesjonalizacji ich pracy;
2) współorganizowanie szkoleĉ podnoszących jakoċć pracy organizacji pozarządowych w sferze
zadaĉ publicznych realizowanych we współpracy z gminą;
3) współorganizowanie szkoleĉ dotyczących pozyskiwania ċrodków z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zewnćtrznych;
§ 7. Zadania priorytetowe wymienione w § 6 nie
stanowią jedynego kryterium podjćcia współpracy
i mogą być rozszerzone na inne zadania publiczne.
Rozdział 5
Formy współpracy
§ 8. Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi ma charakter finansowy lub pozafinansowy.
§ 9. Współpraca o charakterze finansowym
obejmuje zlecanie organizacjom pozarządowym
realizacji zadaĉ publicznych poprzez:
1. wspieranie wykonywania zadaĉ publicznych
wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich
realizacji;
2. powierzanie wykonywania zadaĉ publicznych
wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji.
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§ 10. Współpraca o charakterze pozafinansowym
obejmuje w szczególnoċci:
1. wspólne rozpoznawanie potrzeb społecznoċci
lokalnej i wspólne planowanie działaĉ służących
zaspokojeniu potrzeb;
2. wzajemne informowanie sić o planowanych
kierunkach działalnoċci i współdziałanie w celu
zharmonizowania tych kierunków;
3. konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach
dotyczących działalnoċci statutowej tych organizacji;
4. promowanie przez gminć działalnoċci organizacji i pomoc w tworzeniu jej dobrego wizerunku
oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów i współpracy z innymi organizacjami na poziomie regionalnym, ponadregionalnym i mićdzynarodowym;
5. informowanie o potencjalnych źródłach finansowania i zasadach udzielania dotacji oraz pozyskiwania ċrodków finansowych z innych niż budżet
gminy źródeł, w szczególnoċci pochodzących z funduszy strukturalnych i programów pomocowych
Unii Europejskiej;
6. organizowanie spotkaĉ, szkoleĉ, doradztwa
i udzielanie pomocy merytorycznej dla organizacji
pozarządowych, w tym dotyczących pozyskiwania
ċrodków z funduszy europejskich.
Rozdział 6
Okres realizacji programu
§ 11. Program obowiązuje od 1 stycznia 2012r.
do 31 grudnia 2012r.
Rozdział 7
Sposób realizacji programu
§ 12. 1. Zlecenie organizacjom realizacji zadaĉ
publicznych, odbywać sić bćdzie w trybie konkursu,
chyba, że przepisy odrćbne przewidują inny tryb
zlecania lub dane zadanie można zrealizować efektywniej w inny sposób okreċlony w przepisach odrćbnych z zachowaniem porównywalnoċci metod
kalkulacji kosztów oraz porównywalnoċci opodatkowania.
2. Otwarte konkursy dla okreċlonego zagadnienia są ogłaszane przez Burmistrza i przeprowadzane
w oparciu o przepisy ustawy oraz wydane na jej
podstawie przepisy wykonawcze.
3. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert oprócz
publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszcza sić również na stronie internetowej Rzepina pod adresem www.rzepin.pl oraz na tablicy ogłoszeĉ w siedzibie urzćdu.
§ 13. 1. Oferty należy składać na obowiązującym
wzorze oferty realizacji zadania publicznego zgodnie
z odrćbnymi przepisami.
2. O terminie złożenia oferty decyduje data
stempla pocztowego lub w przypadku osobistego
złożenia data wpływu do urzćdu.
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§ 14. Złożenie oferty nie jest równoznaczne
z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje również przyznania dotacji w wysokoċci wnioskowanej przez
organizacjć pozarządową.
§ 15. 1. Podstawowymi kryteriami udzielenia dotacji organizacji pozarządowej jest zgodnoċć prowadzonej przez nią działalnoċci statutowej z dziedziną
zleconego zadania oraz zgodnoċć zakresu zadania
z priorytetami okreċlonymi w § 6.
2. Ponadto oferta podlega ocenie w oparciu
o przepisy ustawy, zapisy Programu oraz zarządzenia konkursowego.
§ 16. 1. Umowa o wsparcie lub powierzenie zadania publicznego może być zawarta na czas realizacji zadania lub na czas okreċlony, jednak nie dłuższy niż 5 lat, z zachowaniem odrćbnych przepisów.
2. Organizacja pozarządowa realizująca zlecane
lub wspierane przez gminć zadanie publiczne zobowiązana jest do informowania o finansowaniu lub
dofinansowaniu zadania poprzez:
1) zamieszczanie w swoich publikacjach, materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub
dofinansowaniu zadania przez gminć;
2) przekazywaniu informacji ustnej kierowanej do
odbiorców zadania o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez gminć o nastćpującej treċci: „Zrealizowano przy pomocy finansowej Gminy Rzepin”.
Rozdział 8
Wysokość środków planowanych na realizację programu
§ 17. W 2012 roku na realizacjć zadaĉ publicznych objćtych niniejszym Programem planuje sić
kwotć 10 000 złotych (słownie: dziesićć tysićcy złotych).
Rozdział 9
Sposób oceny realizacji programu
§ 18. Burmistrz dokonuje kontroli i oceny realizacji programu.
§ 19. 1. Uwagi wnioski i propozycje dotyczące
bieżącej realizacji programu mogą być zgłaszane
Burmistrzowi.
2. Uwagi wnioski i propozycje związane z realizowanymi przez organizacje pozarządowe zadaniami publicznymi bćdą wykorzystywane do usprawnienia współpracy.
§ 20. Burmistrz złoży Radzie sprawozdanie
z realizacji programu współpracy za rok poprzedni
w terminie do 30 kwietnia 2013r. oraz publikuje je
w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 21. Do oceny realizacji programu stosowane są
nastćpujące mierniki iloċciowe:
1. iloċć organizacji pozarządowych współpracujących z gminą;
2. iloċć ogłoszonych w 2012 roku konkursów, złożonych ofert i podpisanych umów;
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3. wykonanie planu dotacji za 2012 rok;
4. iloċć przeprowadzonych szkoleĉ dla organizacji
pozarządowych;
5. iloċć skonsultowanych z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących statutowej działalnoċci tych organizacji;
Rozdział 10
Informacja o sposobie tworzenia programu oraz
o przebiegu konsultacji
§ 22. 1. Projekt Programu został przygotowany
w Urzćdzie Miejskim w Rzepinie na podstawie analizy realizacji programu współpracy w roku 2011
z uwzglćdnieniem nowelizacji ustawy o działalnoċci
pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Projekt Programu został poddany konsultacjom w sposób okreċlony w uchwale Nr IV/24/2011
Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28 lutego 2011r.
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalnoċci
statutowej tych organizacji.
3. Konsultacje Programu prowadzone
w okresie od 15.11.2011 do 22.11.2011.

były

4. W wyznaczonym terminie nie wpłynął żaden
wniosek dotyczący wprowadzenia zmian do konsultowanego Programu.
Rozdział 11
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert
§ 23. 1. Komisje konkursowe powoływane są
w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartych konkursów
ogłoszonych przez gminć.
2. Skład osobowy komisji okreċla Zarządzenie
Burmistrza Rzepina każdorazowo po ogłoszeniu
otwartego konkursu ofert na realizacjć zadaĉ publicznych.
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3. W skład komisji wchodzą przedstawiciele
Burmistrza Rzepina oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych
przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie.
4. W skład komisji mogą wchodzić, z głosem doradczym, zaproszone przez Burmistrza osoby posiadające specjalistyczną wiedzć z zakresu zadania publicznego, którego dotyczy konkurs.
§ 24. 1. Przewodniczącym komisji konkursowej
jest przedstawiciel Burmistrza.
2. Komisja konkursowa ocenia merytorycznie
oferty, które przeszły pozytywnie weryfikacjć formalną. Komisja analizuje ofertć zgodnie z kryteriami
okreċlonymi w ustawie oraz niniejszym programie.
3. Dla każdej ocenianej oferty komisja konkursowa sporządza kartć oceny merytorycznej, w której
wpisuje sić liczbć punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji oraz zakres koniecznych zmian.
4. Po dokonaniu oceny, komisja wskazuje ofertć
bądź oferty z zadaniami, na które proponuje udzielenie dotacji albo nie przyjmuje żadnej z ofert.
5. Jeżeli postćpowanie konkursowe nie doprowadziło do wyłonienia najkorzystniejszej oferty bądź
ofert, komisja przedstawia Burmistrzowi wniosek
o nierozstrzygnićciu postćpowania konkursowego.
§ 25. Po rozpatrzeniu i zaopiniowaniu ofert, komisja przedstawia Burmistrzowi protokół wraz
z wykazem organizacji pozarządowych i propozycjami wysokoċci dotacji, który podejmuje ostateczną
decyzjć w tej sprawie.
Rozdział 12
Postanowienia końcowe
§ 26. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy ustawy.
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UCHWAŁA NR XV/116/2011
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE
z dnia 25 listopada 2011r.
w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby
dziecięce na terenie Gminy Rzepin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),
art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece
nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45,
poz. 235), uchwala sić co nastćpuje:
§ 1. 1. Ustala sić zasady udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby
dziecićce na terenie Gminy Rzepin.
2. Ustala sić wysokoċć dotacji celowej udzielanej
przez Gminć Rzepin dla podmiotów prowadzących
żłobki na obszarze Gminy Rzepin na poziomie 100zł
na każde dziecko objćte opieką.
3. Ustala sić wysokoċć dotacji celowej udzielanej
przez Gminć Rzepin dla podmiotów prowadzących
kluby dziecićce na obszarze Gminy Rzepin na poziomie 50zł na każde dziecko objćte opieką.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o dziecku objćtym opieką żłobka lub klubu dziecićcego – rozumie
sić dziecko, które w danym miesiącu korzystało
z opieki żłobka lub klubu dziecićcego przez minimum połowć, przypadających w danym miesiącu
dni roboczych.
§ 3. 1. Osoby fizyczne lub osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowoċci
prawnej prowadzące na obszarze Gminy Rzepin
żłobki lub kluby dziecićce przedstawiają Burmistrzowi Rzepina nie później niż do dnia 30 wrzeċnia
roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji wniosek, którego wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1,
zawierający:
1) nazwć organu prowadzącego żłobek lub klub
dziecićcy,
2) nazwć i siedzibć żłobka lub klubu dziecićcego,
3) numer i datć wydania zaċwiadczenia o wpisie
do rejestru żłobków i klubów dziecićcych,
4) planowaną liczbć dzieci, które mają być objćte
opieką żłobka lub klubu dziecićcego,
5) nazwć i numer rachunku bankowego, na który
ma być przekazywana dotacja.
2. Do wniosku o którym mowa w ust. 1 dołączyć
należy ponadto:
1) zaċwiadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru
żłobków i klubów dziecićcych,
2) oċwiadczenia rodziców/opiekunów prawnych
z deklaracją zapisu dziecka do żłobka lub klubu
dziecićcego,

3) zobowiązanie do informowania organu dotującego o zmianach:
a) numeru konta bankowego na który ma być
przekazywana dotacja,
b) nazwy lub imienia i nazwiska podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecićcy,
c) miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecićcego.
3. Warunkiem przyznania dotacji dla podmiotów
prowadzących żłobki lub kluby dziecićce jest złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1.
4. Do dotacji udzielonej na 2012 nie stosuje sić
terminu składania wniosków, o którym mowa
w ust. 1.
§ 4. 1. Dotacja dla podmiotów prowadzących
żłobki lub kluby dziecićce przeznaczona jest na
sprawowanie opieki nad dzieckiem faktycznie
uczćszczającym do placówki, do ukoĉczenia przez
nie 3 roku życia.
2. Dotacji celowej udziela sić pod warunkiem zapewnienia przez podmiot, o którym mowa w § 3
ust. 1 opieki nad dzieckiem w formie żłobka w wymiarze do 10 godzin dziennie wzglćdem każdego
dziecka, a w formie klubu dziecićcego w wymiarze
do 5 godzin dziennie wzglćdem każdego dziecka.
§ 5. 1. Dotacja, o której mowa w § 1 przekazywana bćdzie w transzach miesićcznych, w terminie do
ostatniego dnia każdego miesiąca, w zależnoċci od
liczby dzieci faktycznie uczćszczających do placówki.
2. Podmiot, o którym mowa w § 1 przedkłada
w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, w którym
otrzymuje dotacjć, zapotrzebowanie na transzć dotacji wraz z imiennym wykazem dzieci, faktycznie
uczćszczających do placówki na pierwszy dzieĉ każdego miesiąca, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały oraz rozliczenie zaliczki za poprzedni miesiąc, sporządzone zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
3. Różnice wynikające z rozliczenia dotacji
uwzglćdnione bćdą w kolejnej miesićcznej zaliczce.
4. Dotacja za kolejny miesiąc zostanie wstrzymana w przypadku, gdy podmiot opisany w ust. 2
nie przedłoży wniosku o wypłatć miesićcznej transzy
dotacji z imiennym wykazem dzieci, jeċli podmiot
zostanie wykreċlony z rejestru żłobków i klubów
dziecićcych lub w przypadku przerwy w funkcjonowaniu placówki.
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5. Ostateczne rozliczenie dotacji za okres roczny
nastąpi w terminie do 10 stycznia roku nastćpnego
po roku, w którym została udzielona dotacja.
6. Dotacja przekazywana bćdzie do wysokoċci
planu rocznego w budżecie Gminy Rzepin.
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§ 7. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Rzepina.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.

§ 6. Zwrot dotacji o której mowa w § 1 nastćpuje
na zasadach okreċlonych w ustawie o finansach
publicznych.

Przewodniczący Rady
Robert Łukaszewicz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XV/116/2011
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 25 listopada 2011r.

Pieczćć placówki

Rzepin, dnia………………………...

WNIOSEK
o udzielenie dotacji na rok kalendarzowy

1. Nazwa organu prowadzącego żłobek / klub dziecićcy*
………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Nazwa i siedziba żłobka / klubu dziecićcego*.
………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Numer i data wydania zaċwiadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecićcych
………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Planowana liczba dzieci objćtych opieką w ……………………….roku:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Nazwa i numer rachunku bankowego, na który ma być przelana dotacja:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………
Pieczątka i podpis wnioskodawcy
*niepotrzebne skreċlić
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XV/116/2011
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 25 listopada 2011r.

Pieczćć nagłówkowa

Rzepin, dnia ……………..…………
ZAPOTRZEBOWANIE NA TRANSZĘ DOTACJI

Proszć o przekazanie transzy dotacji za miesiąc ……………………………..……………roku………………..……….
Na dzieĉ 01/……../………. r. w żłobku/ klubie *dziecićcym zapisanych jest ogółem ………………………..dzieci.
IMIENNY WYKAZ UCZNIÓW KORZYSTAJĄCYCH ZE ŻŁOBKA/ KLUBU DZIECIĆCEGO
NA DZIEĈ 01/……………………../…………R.
L.P

NAZWISKO I IMIĆ DZIECKA

DATA URODZENIA

ADRES ZAMIESZKANIA

……………………………………………………………..
Podpis osoby prowadzącej placówkć
*niepotrzebne skreċlić

===================================================================================
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UCHWAŁA NR X.60.2011
RADY GMINY STARE KUROWO
z dnia 25 listopada 2011r.
w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze późn. zm.) oraz art. 7
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115
z późn. zm.) Rada Gminy Stare Kurowo uchwala, co
nastćpuje:
§ 1. Do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Stare Kurowo zalicza sić drogi położone
w miejscowoċciach: Łącznica, Błotnica, Kawki, Nowe Kurowo, Rokitno, Pławin, Głćboczek, Łćgowo,

Przynotecko, Stare Kurowo okreċlone w załączniku
Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Stare Kurowo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Sudoł
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Załącznik
do uchwały Nr X.60.2011
Rady Gminy Stare Kurowo
z dnia 25 listopada 2011r.

Lp.

Miejscowość

Nr działki

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Łącznica
Łącznica
Łącznica
Łącznica
Łącznica
Łącznica
Łącznica
Łącznica
Łącznica
Obręb Łącznica razem
Błotnica
Błotnica
Błotnica
Błotnica
Błotnica
Błotnica
Błotnica
Obręb Błotnica razem
Kawki
Obręb Kawki razem
Nowe Kurowo
Nowe Kurowo
Nowe Kurowo
Nowe Kurowo
Nowe Kurowo
Obręb Nowe Kurowo razem
Rokitno
Rokitno
Rokitno
Rokitno
Rokitno
Rokitno
Obręb Rokitno razem
Pławin
Pławin
Pławin
Pławin
Pławin
Obręb Pławin razem
Głćboczek
Głćboczek
Głćboczek
Głćboczek
Głćboczek
Głćboczek
Głćboczek
Obręb Głęboczek razem
Łćgowo

369
134
158
432
316
387
274
522
523
X
74
71
67
80
156
134
141/1
X
39
X
70
118/1
51
63
70
X
75
72
301
329/2
328/3
69
X
74/1
123/25
154
70
27
X
160
17
121
136
137/5
147
101
X
108/2

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Powierzchnia działki
w [ha]
0,4200
0,0900
0,7300
0,5500
0,2100
0,1900
0,3900
0,2900
0,1600
3,0300
0,3400
0,1900
0,2600
0,5700
0,6400
0,1500
0,0600
2,2100
0,2700
0,2700
0,5300
0,0500
0,5500
0,3800
0,5300
2,0400
0,0400
0,0300
0,7400
0,3300
0,2900
0,3600
1,7900
0,4300
0,1300
0,6900
0,0700
0,4700
1,7900
0,3400
1,4800
0,2000
0,0500
0,0387
0,0400
0,0100
2,1587
0,0255
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Łćgowo
Łćgowo
Łćgowo
Łćgowo
Łćgowo
Łćgowo
Łćgowo
Obręb Łęgowo razem
Przynotecko
Przynotecko
Przynotecko
Przynotecko
Przynotecko
Przynotecko
Przynotecko
Przynotecko
Przynotecko
Przynotecko
Przynotecko
Przynotecko
Przynotecko
Obręb Przynotecko razem
Stare Kurowo
Stare Kurowo
Stare Kurowo
Stare Kurowo
Stare Kurowo
Stare Kurowo
Stare Kurowo
Obręb Stare Kurowo
Razem Wszystkie Obręby
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54
55
177
28
92
125
29
X
530
485
440
438
366
620
532
582
392
219
2
825
477
X
679
184
166
32
93
399
378
X
X

0,8500
0,4000
0,1100
0,8700
0,0600
0,0400
0,2900
2,6455
0,6800
0,2500
0,0800
0,1100
0,2600
0,4900
0,0400
0,2200
0,2700
0,1200
0,1900
0,3800
0,3300
3,4200
0,51
0,7300
0,2000
0,1200
0,0600
0,2000
0,8000
2,6200
21,7042
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UCHWAŁA NR XII/79/11
RADY GMINY BRODY
z dnia 28 listopada 2011r.
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXV/169/09 Rady Gminy Brody z dnia 30 stycznia 2009r.
Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 54 ust. 7 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
(t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokoċci
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
oraz wynagrodzenia za pracć w dniu wolnym od
pracy (Dz. U. z 2005r. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.) po
uzyskaniu pozytywnej opinii związków zawodowych
zrzeszających nauczycieli uchwala sić, co nastćpuje:

nych w szkołach i przedszkolach dla których Gmina
Brody jest organem prowadzącym w rozdziale III § 6
pkt 1 lp. 1c) otrzymuje brzmienie:

§ 1. W uchwale Nr XXV/169/09 Rady Gminy Brody z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie regulaminu
warunków przyznawania i wysokoċci niektórych
składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnio-

Przewodnicząca Rady
Jadwiga Łanicka

2 955

„wychowawca w oddziale – 100zł.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Brody.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2012r.

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 142
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UCHWAŁA NR XII/80/11
RADY GMINY BRODY
z dnia 28 listopada 2011r.
w sprawie uchwalenie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w 2012r.
Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalnoċci pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 234,
poz. 1536 z późn. zm.) uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. Uchwala sić roczny program współpracy
Gminy Brody organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalnoċci pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Brody.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzćdowym Województwa Lubuskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.
Przewodnicząca Rady
Jadwiga Łanicka
Załącznik
do uchwały Nr XII/80/11
Rady Gminy Brody
z dnia 28 listopada 2011r.

i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalnoċci pożytku publicznego i o wolontariacie;
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 działalnoċci pożytku publicznego i o wolontariacie.
Rozdział II
Cel główny i cele szczegółowe programu
§ 2. Głównym celem Programu jest zapewnienie
efektywnego wykonywania zadaĉ własnych Gminy
Brody wynikających z przepisów prawa, poprzez
włączenie organizacji pozarządowych w realizacjć
tych zadaĉ.
§ 3. Celami szczegółowymi Programu są:
1) zaangażowanie jak najwićkszej liczby osób
z terenu Gminy do czynnego udziału w życiu
społecznym i rozwiązywaniu lokalnych problemów;
2) poprawa jakoċci życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkaĉców Gminy Brody;
3) integracja podmiotów realizujących zadania
publiczne;

Program współpracy Gminy Brody z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012r.

4) ċciċlejsza współpraca z „organizacjami” poprzez wspólne informowanie i konsultacje projektów uchwał w sprawach dotyczących działaĉ
tych „organizacji”;

Rozdział I

5) wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych oraz wykorzystanie ich możliwoċci;

Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest
mowa o:

6) tworzenie warunków do rozwoju kultury fizycznej i zwićkszenia aktywnoċci społecznej mieszkaĉców Gminy.

1) programie – należy przez to rozumieć program
współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalnoċci pożytku publicznego i o wolontariacie;

§ 4. Program bćdzie realizowany w okresie od
1 stycznia do 31 grudnia 2012r. Rozliczenie dotacji
przyznanych na podstawie tego programu może
nastąpić do dnia 30 stycznia 2013r.

2) ustawie – należy przez to rozumieć ustawć
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalnoċci pożytku
publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity
(Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.);

Zasady i formy współpracy

3) organizacjach pozarządowych – należy przez to
rozumieć organizacje, osoby prawne i jednostki
organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2

Rozdział III
§ 5. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi opiera sić na nastćpujących zasadach:
1. wspólnej pomocniczoċci – co oznacza, że
Gmina Brody przekazuje organizacjom pozarządowym realizacjć zadaĉ własnych, a organizacje pozarządowe zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy;
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2. suwerennoċci 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 okreċleniu potrzeb i problemów mieszkaĉców
gminy, wypracowania sposobów ich rozwiązania,
definiowania zadaĉ przeznaczanych do realizacji
4. efektywnoċci – co polega na wspólnym dążeniu Gminy Brody i organizacji pozarządowych do
osiągnićcia najlepszych efektów realizacji zadaĉ
publicznych

Poz. 2961

3) tworzenie zespołów roboczych o charakterze
doradczym i inicjatywnym
4) inne formy wsparcia mogą obejmować:
a) nieodpłatne udostćpnianie w miarć możliwoċci sprzćtu, pomieszczeĉ;
b) promocja działalnoċci organizacji pozarządowych na stronie internetowej Gminy Brody.
Rozdział IV
Zakres przedmiotowy współpracy

5. uczciwej konkurencji – co oznacza konkurencjć
zgodną z uczciwymi zwyczajami oraz prawem
w dziedzinie współpracy w zakresie okreċlonym
w ustawie;

§ 9. Zakres przedmiotowy współpracy obejmuje
realizacjć zadaĉ publicznych okreċlonych w art. 4
ustawy w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy.

6. jawnoċci – rozumiane jako udostćpnienie
przez strony współpracy informacji o zamiarach,
celach, kosztach i efektach współpracy, a także ze
strony Gminy Brody o ċrodkach finansowych zaplanowanych w budżecie gminy na współpracć oraz
kryteriach i sposobie oceny projektów. Zasada jawnoċci obliguje organizacje pozarządowe do udostćpnienia Gminie Brody danych dotyczących struktury organizacyjnej, sposobu funkcjonowania, prowadzenia działalnoċci statutowej.

Rozdział V

§ 6. Podmiotami realizującymi program są:
1) Rada Gminy Brody i jej komisje – w zakresie
uchwalenia rocznego programu współpracy
z „organizacjami”, utrzymywania kontaktów
z liderami „organizacji”,
2) Wójt Gminy Brody – wyznacza pracownika do
współpracy z „organizacjami” podejmuje decyzjć o priorytetach współpracy z organizacjami
pozarządowymi, ogłasza konkursy, dysponuje
ċrodkami w ramach budżetu, decyduje o wyborze ofert i innych formach współpracy z organizacjami pozarządowymi;
3) Organizacje pozarządowe realizują zadania publiczne w oparciu o umowy podpisane z Gminą
Brody oraz w ramach pozafinansowych form
współpracy
§ 7. Współpraca Gminy Brody z organizacjami
pozarządowymi może przyjąć formć finansową lub
pozafinansową.
§ 8. 1. Finansowe formy współpracy to:
1) powierzanie wykonania zadaĉ publicznych
wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie
i realizacji;
2) wspieranie wykonania zadaĉ publicznych wraz
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich
realizacji.
2. Pozafinansowe formy współpracy to:
1) wzajemne informowanie sić o planowanych
kierunkach działalnoċci;
2) konsultowanie projektów aktów normatywnych
w zakresie dotyczącym działalnoċci organizacji

Priorytetowe zadania publiczne
§ 10. 1. W roku 2012 priorytetowe obszary
współpracy obejmują sferć zadaĉ z zakresu:
1) Upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
mićdzy innymi organizacja treningów i rozgrywek sportowych dla różnych grup wiekowych ,
uczestnictwo w imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych o charakterze ponadgminnym,
2) Wypoczynku dzieci i młodzieży, mićdzy innymi:
organizacja koncertów, warsztatów dla dzieci,
edukacja kulturalna dzieci i młodzieży.
2. Wszystkie zadania publiczne okreċlone
w ust. 1 organizowane są na podstawie konkursów
na zadania publiczne, szczegółowo opisujących zakres realizowanych zadaĉ.
§ 11. Organizacje pozarządowe mogą z własnej
inicjatywy złożyć ofertć realizacji zadaĉ publicznych,
w tym także tych, które dotychczas realizowane były
w inny sposób, w tym przez organy administracji
publicznej. W zakresie rozpatrzenia takiej oferty stosuje sić odpowiednio przepisy ustawy.
§ 12. O ċrodki w ramach współpracy mogą ubiegać sić wyłącznie organizacje prowadzące działalnoċć na rzecz mieszkaĉców Gminy Brody.
Rozdział VI
Sposób realizacji programu
§ 13. Cele zawarte w programie powinny być realizowane przez:
1) Wzajemne informowanie sić o planowanych
kierunkach działalnoċci;
2) Zlecanie realizacji zadaĉ publicznych przez organizacje pozarządowe poprzez powierzanie
wykonywania zadaĉ publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji
lub wspieranie wykonywania zadaĉ publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich finansowanie;
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3) Współpraca w pozyskiwaniu ċrodków finansowych z innych źródeł, w szczególnoċci z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;
4) Użyczanie, bądź wynajmowanie na preferencyjnych warunkach lokali na spotkania i prowadzenie działalnoċci organizacjom pozarządowym;
5) Promocjć działalnoċci organizacji pozarządowych, mićdzy innymi poprzez udostćpnienie
organizacjom strony internetowej Urzćdu Gminy Brody, do zamieszczania własnych publikacji.
§ 14. W roku 2012 ogłoszone zostaną nastćpujące konkursy na realizacje zadaĉ publicznych:
1) Otwarty konkurs ofert na realizacjć zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu;
2) Otwarty konkurs ofert na realizacjć zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku
dzieci i młodzieży.
Rozdział VII
Wysokość środków przeznaczanych na realizację
programu
§ 15. 1. Realizacja programu finansowana bćdzie
z budżetu Gminy Brody oraz ċrodków finansowych
bćdących w dyspozycji organizacji pozarządowych,
w tym pozyskanych przez nie ċrodków zewnćtrznych.
2. Gmina Brody na realizacjć Programu w roku
2012 przeznacza ċrodki finansowe w wysokoċci
okreċlonej w budżecie Gminy na rok 2012.
Rozdział VIII
Sposób tworzenia programu oraz przebieg konsultacji
§ 16. Program Współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy w 2012 roku utworzony został na bazie projektu programu, który to
konsultowany był z organizacjami pozarządowymi
funkcjonującymi na terenie Gminy, zgodnie
z uchwałą Rady Gminy Brody Nr XLIII/304/2010
z dnia 29.10.2010r. w sprawie okreċlenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi lub innymi podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoċci pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalnoċci statutowej tych organizacji.
Projekt Programu zamieszczony jest na tablicy
ogłoszeĉ oraz na stronie internetowej Urzćdu Gminy Brody w zakładce aktualnoċci.
Uwagi i wnioski dotyczące programu można
składać nie później niż 7 dni po umieszczeniu projektu na stronie internetowej na zamieszczonym pod
projektem formularzu, osobiċcie w Urzćdzie lub za
poċrednictwem poczty elektronicznej na adres
h.wyslugocka@gmail.com lub poczty tradycyjnej na
adres Urzćdu Gminy Brody.
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Rozdział IX

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert
§ 17.1. Komisje konkursowe powoływane są
przez Wójta Gminy Brody w celu opiniowania ofert
złożonych w otwartych konkursach.
2. Do każdego konkursu powoływana jest odrćbna komisja konkursowa.
3. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Wójta Gminy Brody oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe.
4. W skład komisji nie mogą wchodzić przedstawiciele tych organizacji pozarządowych, które złożyły ofertć na realizacjć zadania publicznego.
5. W pracach komisji mogą uczestniczyć także
z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzć w dziedzinie obejmującej zakres zadaĉ publicznych, których konkurs dotyczy.
6. Komisja konkursowa powoływana jest zarządzeniem Wójta Gminy Brody niezwłocznie po zamknićciu konkursu.
7. Komisja konkursowa działa w oparciu o właċciwe ustawy oraz zasady: pomocniczoċci, suwerennoċci stron, partnerstwa, efektywnoċci, uczciwej
konkurencji i jawnoċci.
§ 18. 1. Do członków komisji konkursowych biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje sić przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postćpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071 ze zmianami) dotyczące wyłączenia pracownika.
2. W przypadku wyłączenia z postćpowania lub
nieobecnoċci członków komisji, posiedzenie odbywa
sić pod warunkiem, że bierze w nim udział co najmniej połowa składu komisji.
§ 19. 1. Udział w pracach komisji konkursowych
jest nieodpłatny.
2. Członkom komisji konkursowych nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
§ 20. Członkowie komisji wybierają spoċród siebie przewodniczącego.
§ 21. Komisja, przystćpując do oceny złożonych
ofert, w pierwszej kolejnoċci:
1) dokonuje oceny ofert pod wzglćdem formalnym;
2) odrzuca oferty nie spełniające formalnych warunków konkursu lub złożone po terminie.
§ 22. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu
ofert:
1) ocenia możliwoċć realizacji zadania przez organizacjć pozarządową, w tym spełnienie wymogów okreċlonych w ogłoszeniu o otwartym
konkursie ofert;
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2) ocenia przedstawioną kalkulacjć kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu
rzeczowego zadania;
3) uwzglćdnia dotychczasowe doċwiadczenie przy
realizacji zadaĉ zleconych biorąc pod uwagć
rzetelnoċć i terminowoċć oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel ċrodków;
4) ocenia proponowaną jakoċć wykonania zadania
i kwalifikacje osób przy udziale których wnioskodawca bćdzie realizował zadanie publiczne;
5) w przypadku zlecenia realizacji zadaĉ publicznych w formie wspierania uwzglćdnia planowany przez organizacjć pozarządową udział
ċrodków finansowych własnych lub ċrodków
pochodzących z innych źródeł na realizacjć zadania publicznego
§ 23. Komisja ustalając propozycje kwot dotacji
dla organizacji pozarządowych, które złożyły ofertć
w konkursie, uwzglćdnia wysokoċć ċrodków publicznych przeznaczonych na realizacjć zadania.
§ 24.1. Z przebiegu prac komisja sporządza protokół zawierający w szczególnoċci iloċć złożonych
w terminie ofert, uzasadnienie wyboru lub odrzucenia ofert uczestniczących w postćpowaniu konkursowym oraz propozycje kwot dotacji dla wybranych
ofert.
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Rozdział X
Sposób oceny realizacji programu

§ 26.1. Gmina Brody w trakcie wykonywania zadania przez organizacje pozarządowe sprawuje kontrolć prawidłowoċci wykonania zadania, w tym wydatkowania przeznaczonych na jego realizacjć ċrodków finansowych. Kontrola i ocena realizacji zadania
przebiegać bćdzie na zasadach okreċlonych w ustawie. Gmina Brody może żądać od organizacji pozarządowych czćċciowych sprawozdaĉ z realizacji zadania.
§ 27. 1. Realizacja Programu poddana jest ewaluacji rozumianej jako planowe działania mające na
celu ocenć realizacji wykonania programu.
2. Celem wieloletniego monitoringu ustala sić
wskaźniki efektywnoċci Programu.
3. Wskaźniki efektywnoċci Programu oparte są
na informacji dotyczącej jego realizacji, w szczególnoċci:
1) liczbie ogłoszonych konkursów;
2) wysokoċci ċrodków finansowych przeznaczonych na realizacjć programu;
3) liczbie organizacji pozarządowych biorących
udział w realizacji programu;

2. Protokół z przebiegu prac komisji przedkłada
sić Wójtowi Gminy Brody.

4) liczbie osób zaangażowanych w realizacjć programu;

§ 25. Ostateczną decyzjć w sprawie wyboru ofert
oraz wysokoċci dotacji podejmuje Wójt w oparciu
o protokół komisji.

5) liczbie osób, które były adresatami działaĉ ujćtych w programie.
§ 28. Wójt Gminy Brody składa Radzie Gminy
sprawozdanie z realizacji programu w terminie do
dnia 30 kwietnia nastćpnego roku. Sprawozdanie
z realizacji programu umieszcza sić na stronie internetowej Urzćdu Gminy Brody w biuletynie informacji publicznej.
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA OPINII
Projekt uchwały w sprawie Program współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalnoċci pożytku publicznego
i o wolontariacie w 2012r.
Termin zgłaszania opinii do projektu uchwały: od 08.11.2011r. do 16.11.2011r.
Nazwa organizacji wnoszącej opinić: ……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………..………………………………………………………………………….
Opinie/uwagi/propozycje zmian zapisów: ……………………………………………...…………………………………..
……………………………………………………………...………………………………………………………………………
…………………………...…………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………...………………………………………
…………………………………………………………...…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………., dnia ………………

……………………………………..…………
Imić i nazwisko upoważnionego przedstawiciela organizacji pozarządowej

===================================================================================
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UCHWAŁA NR XII/82/11
RADY GMINY BRODY
z dnia 28 listopada 2011r.
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/11 Rady Gminy Brody z dnia 14 lutego 2011r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6
ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r.
Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia
15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz
art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r.
o podatku leċnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn.
zm.) w związku z art. 9, art. 28 § 4 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.
Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Rada Gminy
Brody uchwala, co nastćpuje:
§ 1. W uchwale Nr IV/18/11 Rady Gminy Brody
z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie poboru podatków

w drodze inkasa wprowadza sić nastćpujące zmiany:
1. W § 2 pkt. 1 lit. i skreċla sić słowo Marianka.
2. po literze o) dodaje sić literć p) Pan Marian
Kowalski – na terenie sołectwa Marianka.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Brody.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Jadwiga Łanicka
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UCHWAŁA NR XIV/99/11
RADY GMINY SANTOK
z dnia 28 listopada 2011r.
w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu
przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012
Na podstawie art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalnoċci pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 234,
poz. 1536 ze zm.) Rada Gminy Santok uchwala:
Program współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu
ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2012r.
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Program niniejszy obejmuje współpracć
z organizacjami pozarządowymi wymienionymi
w art. 3 ust. 2 oraz osobami prawnymi i jednostkami
organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Paĉstwa do Koċcioła Katolickiego
w RP, o stosunku Paĉstwa do innych koċciołów
i związków wyznaniowych, stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielniami socjalnymi oraz spółkami akcyjnymi i spółkami z ograniczoną odpowiedzialnoċcią oraz klubami sportowymi, bćdącymi spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996r.
o kulturze fizycznej wymienionymi w art. 3 ust. 3
z wyłączeniem instytucji i organizacji okreċlonych
w ustawie o działalnoċci pożytku publicznego
i o wolontariacie, zwanej dalej (PPiW).
§ 2. Ilekroć w programie jest mowa o :
ustawie – rozumie sić przez to ustawć
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalnoċci
pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
gminie – rozumie sić gminć Santok,
podmiotach programu – rozumie sić przez
to organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalnoċć pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy,
dotacji – rozumie sić przez to dotacjć
w rozumieniu art. 221 ustawy o finansach
publicznych,
konkursie – rozumie sić przez to otwarty
konkurs ofert, o których mowa w art. 13
ustawy,
trybie pozakonkursowym – rozumie sić
przez tryb okreċlony w art. 19a ustawy,
kryteriach wyboru – rozumie sić przez to
kryteria oceny okreċlone w art. 15 ustawy

o działalnoċci pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn.
zm.),
komisji konkursowej – rozumie sić przez to
komisjć okreċloną w art. 15 ust. 2a, 2b, 2d
oraz 2e ustawy.
Rozdział 2
Cele programu
§ 3. 1. Cel główny to budowanie i umacnianie
partnerstwa pomićdzy gminą a organizacjami pozarządowymi.
2. Cele szczegółowe:
a) zwićkszenie aktywnoċci mieszkaĉców gminy
Santok, służące pełniejszemu zaspokojeniu
potrzeb,
b) stworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społecznoċci lokalnych,
c) upowszechnianie sportu i rekreacji wċród
dzieci i młodzieży,
d) upowszechnianie aktywnego
wċród mieszkaĉców,

trybu

życia

e) promowanie zdrowego stylu życia.
Rozdział 3
Zasady współpracy
§ 4. 1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w gminie opiera sić na nastćpnych zasadach:
a) pomocniczoċci – gmina udziela pomocy organizacjom pozarządowym w niezbćdnym
zakresie, uzasadnionym potrzebami społeczeĉstwa,
b) partnerstwa – współpraca równorzćdnych
dla siebie podmiotów w rozwiązywaniu
wspólnie zdefiniowanych problemów i osiągania razem wytyczonych celów,
c) suwerennoċci – szanując swoją autonomić
gmina i organizacje pozarządowe nie narzucają sobie wzajemnie zadaĉ, posiadają zdolnoċć do bycia podmiotem prawa,
d) efektywnoċci – wspólne dążenie do osiągania możliwie najlepszych efektów realizacji
zadaĉ publicznych,

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 142

– 13422 –

e) uczciwej konkurencji – równe traktowanie
wszystkich podmiotów w zakresie wykonywanych działaĉ,
f)

jawnoċci – procedury postćpowania przy realizacji zadaĉ publicznych przez organizacje
pozarządowe, sposób udzielania oraz wykonania zadania są jawne.
Rozdział 4
Formy współpracy

§ 5. 1. Gmina prowadzi działalnoċć w sferze zadaĉ publicznych okreċlaną w art. 4 ust. 1 ustawy we
współpracy z organizacjami prowadzącymi na jej
terenie działalnoċć. Współpraca może mieć charakter finansowy i pozafinansowy.
2. Współpraca o charakterze finansowym polega
na zlecaniu realizacji zadaĉ publicznych i może odbywać sić w formie wspierania wykonania zadaĉ
publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji.
Rozdział 5
Zakres przedmiotowy
§ 6. Zakres przedmiotowy gminy Santok z podmiotami programu obejmować bćdzie w szczególnoċci zadania publiczne z nastćpujących sfer:
1) Profilaktyka i ochrona zdrowia.
2) Upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji,
sportu i turystyki.
3) Edukacji ekologicznej, propagowanie działaĉ
proekologicznych i zasady zrównoważonego
rozwoju gminy.
Rozdział 6
Priorytetowe zadania publiczne
§ 7. Priorytetowymi grupami zadaĉ przewidzianych do realizacji w 2012r. są:
1) Zadania z zakresu kultury fizycznej, rekreacji,
sportu, turystyki są:
a) szkolenia sportowe w kategoriach juniora,
młodzika,
b) upowszechnianie sportu wċród osób niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, organizowanie szkolenia sportowego, dzieci i młodzieży przez stowarzyszenia sportowe,
c) rozwój sportu masowego dzieci i młodzieży,
d) rozwój i utrzymanie bazy sportowej,
e) organizacja zawodów o randze mićdzynarodowej i krajowej oraz innych zawodów amatorskich o szczególnym znaczeniu dla rozwoju sportu,
f)

promocja osiągnićć sportowych,

g) popularyzacja i promocja kultury fizycznej,
2) Działania w zakresie turystyki i rekreacji:
a) organizacja rajdów, biegów, zlotów turystycznych,
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b) organizacja spływów kajakowych, wodniackich, zawodów turystycznych oraz rekreacji,
c) konkursy, przeglądy, imprezy oraz inne służące rozwojowi i popularyzacji turystyki i rekreacji,
d) wydawnictwa turystyczne, a w szczególnoċci
mapy, foldery i przewodniki.

3) Zadania związane z edukacją ekologiczną oraz
propagowanie działaĉ proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju gminy:
a) organizacja konkursów, konferencji o ekologii, ochronie ċrodowiska i przyrodzie,
b) prowadzenie działaĉ dydaktycznych związanych z ekologią, przyrodą i ochroną ċrodowiska,
c) tworzenie ċcieżek i stanowisk dydaktycznych
na użytkach ekologicznych i obszarach objćtych ochroną prawną.
4) Zadania z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia:
a) podnoszenie ċwiadomoċci zdrowotnej mieszkaĉców gminy,
b) realizowanie zadaĉ w ramach programów
zdrowotnych i profilaktycznych skierowanych
w szczególnoċci do dzieci i młodzieży, osób
starszych i przewlekle chorych.
Rozdział 7
Okres realizacji programu
§ 8. Program współpracy gminy Santok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
w rozumieniu przepisów ustawy o działalnoċci pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012
obowiązuje od dnia wejċcia w życie do dnia
31 grudnia 2012.
Rozdział 8
Sposób realizacji programu
§ 9. Program współpracy gminy Santok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
w rozumieniu przepisów ustawy o działalnoċci pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2012 realizowany bćdzie poprzez podpisanie umów na wspieranie finansowe zadaĉ publicznych z podmiotami
programu.
Rozdział 9
Wysokość środków przeznaczonych na realizację
programu
§ 10. Na realizacjć zadaĉ zleconych planuje sić
przeznaczyć w 2012 r. ċrodki finansowe w wysokoċci
130.000zł.
Rozdział 10
Sposób oceny realizacji programu
§ 11. 1. Sprawozdanie z realizacji programu
przygotowuje i przedstawia Wójtowi pracownik me-
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rytoryczny odpowiedzialny za współpracć z organizacjami pozarządowymi.
2. Do 30 kwietnia 2013r. organ wykonawczy
przedstawi organowi uchwałodawczemu sprawozdanie z realizacji programu, stanowiącego element
dyskusji nad absolutorium.
3. Monitoring programu opierać sić bćdzie na
porównaniu wskaźników, do których zaliczamy:
a) liczba otwartych konkursów ofert,
b) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach,
c) liczba umów zawartych na realizacjć zdania
publicznego,
d) wysokoċć kwot udzielonych dotacji,
e) liczba organizacji biorących udział w realizacji zadania publicznego,
f)

procentowy udział mieszkaĉców gminy Santok zaangażowanych w realizacjć zadania
publicznego.
Rozdział 11

Sposób tworzenia programu i przebieg konsultacji
§ 12. Program tworzony jest przez wskazaną
komórkć organizacyjną Urzćdu Gminy w Santoku,
projekt programu podlegać bćdzie konsultacjom
z organizacjami pozarządowymi, w oparciu o przepisy uchwały Rady Gminy Santok w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy projektów aktów prawa miejscowego gminy
Santok w dziedzinie działalnoċci statutowej tych
organizacji.
Rozdział 12
Tryb powoływania i zasady działania komisji
konkursowej
§ 13. 1. Komisja Konkursowa jest powoływana
zarządzeniem Wójta Gminy Santok na czas nieokreċlony.
2. W skład komisji wchodzą przedstawiciele,
działających w różnych obszarach, organizacji pozarządowych wskazani przez te organizacje oraz wskazani przez Wójta przedstawiciele samorządowi.
3. Kadencja Komisji Konkursowej koĉczy sić
w dniu powołania przez Wójta Gminy Santok nowego składu Komisji.
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4. Do zadaĉ
w szczególnoċci:

Komisji

Konkursowej

należy

a) formalna weryfikacja złożonych ofert,
b) merytoryczna ocena ofert spełniających wymagania formalne,
c) propozycja podziału ċrodków finansowych
na poszczególne oferty.
5. Pracami Komisji Konkursowej kieruje przewodniczący.
6. Komisja obraduje na posiedzeniach zamknićtych, bez udziału oferentów.
7. Komisja podejmuje rozstrzygnićcia w głosowaniu jawnym zwykłą wićkszoċcią głosów w obecnoċci, co najmniej połowy pełnego składu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
8. W ocenie oferty złożonej w konkursie nie mogą uczestniczyć osoby powiązane z podmiotem
składającym ofertć, co do których mogą istnieć zastrzeżenia odnoċnie zachowania zasady bezstronnoċci. Jeżeli członek Komisji Konkursowej zgłasza fakt
powiązania z ww. podmiotami, zostaje wówczas
wyłączony z oceny oferty podmiotu, z którym wystćpują powiązania.
9. Komisja Konkursowa jest ciałem doradczym
Wójta Gminy Santok w sprawach dotyczących
współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi.
Rozdział 13
Postanowienia końcowe
§ 14. 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym
programem do współpracy gminy z organizacjami
pozarządowymi stosuje sić przepisy ustawy.
2. W sprawach spornych ostatecznego rozstrzygnićcia dokonuje Wójt Gminy Santok.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Santok.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 7 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Honorata Brzytwa
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UCHWAŁA NR XXI/94/11
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE
z dnia 29 listopada 2011r.
w sprawie Programu współpracy w 2012 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 oraz art. 18 ust. 2
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.1) i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalnoċci pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U.
z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.2) uchwala sić

3) tworzenie systemowych rozwiązaĉ dla ważnych
problemów społecznych,

Program współpracy w 2012 roku Gminy Kożuchów
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

6) wspieranie oraz powierzanie organizacjom pozarządowym realizacji zadaĉ publicznych.

§ 1. Aktywna działalnoċć organizacji pozarządowych jest istotną cechą społeczeĉstwa demokratycznego, elementem spajającym i aktywizującym
społecznoċć lokalną. Rozwój Gminy Kożuchów
i poprawa warunków życia jej mieszkaĉców jest
nadrzćdnym zadaniem samorządu. U podłoża niniejszego Programu współpracy Gminy Kożuchów,
zwanej dalej „Gminą” z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalnoċć pożytku publicznego w 2012 roku leży przekonanie jej władz o korzyċciach płynących z tej współpracy. W ramach niniejszego Programu chcemy
kontynuować politykć partnerstwa, ukazać jasne
i czytelne rozwiązania włączające organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalnoċć
pożytku publicznego w realny system demokracji
lokalnej.
§ 2. Program okreċla cele, zasady i formy współpracy, zakres przedmiotowy i zadania priorytetowe,
sposób i okres realizacji programu, planowane
ċrodki publiczne Gminy na realizacjć zadaĉ. Ponadto
program zawiera sposób oceny realizacji programu
i tryb powoływania komisji konkursowych.
§ 3. Cele programu:
1. Celem głównym programu jest podniesienie
poziomu życia mieszkaĉców Gminy Kożuchów oraz
budowanie i umacnianie pozycji lokalnego społeczeĉstwa obywatelskiego w realizowaniu zadaĉ
publicznych gminy służących rozwojowi gminy i jej
mieszkaĉców.
2. Celami szczegółowymi są:
1) rozwój partnerskiej współpracy pomićdzy samorządem, a sektorem organizacji pozarządowych,
2) poprawa jakoċci usług publicznych Gminy z zakresu zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkaĉców miasta,

4) promocja społeczeĉstwa obywatelskiego,
5) zwićkszenie poczucia odpowiedzialnoċci mieszkaĉców za stan lokalnej społecznoċci jak i całej
Gminy,

§ 4. Zasady i formy współpracy
1. Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi odbywa sić na zasadach: równego dostćpu
do informacji, pomocniczoċci, suwerennoċci stron,
partnerstwa, efektywnoċci, uczciwej konkurencji
i jawnoċci.
2. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi bćdzie realizowana poprzez formy:
1) finansowe:
a) zlecanie organizacjom pozarządowym zadaĉ
publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zleconych
zadaĉ,
2) pozafinansowe:
a) konsultowanie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących statutowej działalnoċci organizacji pozarządowych
na zasadach okreċlonych odrćbną uchwałą,
b) wzajemne informowanie sić o kierunkach
planowanej działalnoċci i współdziałania,
c) publikowanie informacji, ważnych dla organizacji pozarządowych, na stronach internetowych Urzćdu Miejskiego w Kożuchowie,
d) integracja podmiotów realizujących zadania
publiczne i tworzenie wspólnych zespołów
o charakterze doradczym i inicjatywnym,
e) promowanie osiągnićć i prezentacji dorobku
organizacji pozarządowych,
f)

organizowanie szkoleĉ i konferencji
współpracujących z Gminą organizacji,

dla

g) doradztwo i współpracć przy pozyskiwaniu
przez organizacje pozarządowe ċrodków finansowych z innych źródeł i pomoc w ich
wykorzystaniu i rozliczaniu,
h) pomoc merytoryczną organizacjom pozarządowym z zakresu realizowanych zadaĉ zle-
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objćtych

programem

rekomendowanie projektów realizowanych
przez organizacje pozarządowe w ramach
współpracy z innymi partnerami,
aktualizacji mapy aktywnoċci organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalnoċć pożytku publicznego,

k) przekazywania materiałów
Gminy Kożuchów.

promocyjnych

§ 5. Zakres przedmiotowy i priorytetowe zadania
publiczne1. Przedmiotowy zakres współpracy Gminy
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami okreċla art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym oraz art. 4 ustawy
o działalnoċci pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Do priorytetowych zadaĉ publicznych realizowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2012r. należą zadania:
1) z zakresu kultury:

Poz. 2964
działalnoċć na rzecz integracji i reintegracji
zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym,
ochrona i promocja zdrowia,
wypoczynek dzieci i młodzieży,
przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
§ 6. Sposób realizacji programu:

1. Program bćdzie realizowany we współpracy
z organizacjami pozarządowymi poprzez:
1) powierzanie wykonania zadania publicznego
wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie
jego realizacji
2) wspieranie zadania wraz z udzieleniem dotacji
na dofinansowanie jego realizacji w drodze
umowy zlecenia,
3) wspólny udział w wykonywaniu zadaĉ o charakterze pozafinansowym,
4) realizacjć inicjatyw lokalnych.

działania na rzecz upowszechniania muzyki wċród dzieci i młodzieży,
promowanie, pielćgnowanie i prezentowanie tradycji narodowych oraz regionalnych i lokalnych,

2. Zlecanie realizacji zadaĉ publicznych nastćpuje w trybie otwartego konkursu ofert, w ramach którego warunki konkursowe są konsultowane z organizacjami pozarządowymi o ile odrćbne przepisy nie
stanowią inaczej.

działania polegające na organizacji ċrodowiskowych imprez kulturalnych, w tym
propagujących pozytywne wartoċci społeczne integrujące społecznoċć lokalną,

3. Zlecanie realizacji zadaĉ publicznych może
nastąpić również na podstawie odrćbnych przepisów przewidujących inny tryb zlecania niż otwarty
konkurs ofert.

działania z zakresu kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

4. Na wniosek organizacji pozarządowej lub innego podmiotu, zlecenie realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym może nastąpić z pominićciem otwartego konkursu ofert, jeċli spełnione są
łącznie nastćpujące warunki:

2) z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki:
działania na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na
terenie Gminy,
propagowanie sportu jako zdrowego stylu
życia, aktywnej formy spćdzania wolnego
czasu dzieci, młodzieży i dorosłych
działania na rzecz
i krajoznawstwa,

rozwoju

turystyki

organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych,
realizacja przez kluby i stowarzyszenia kultury fizycznej zadaĉ mających na celu
przygotowanie zawodników do rywalizacji
w zakresie różnorodnych dyscyplin sportowych,
promocja Gminy przez sport na terenie
powiatu, województwa, kraju i za granicą.
3) z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia:
realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2015,
realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Gminie Kożuchów na 2012 rok,

a) wysokoċć dofinansowania lub finansowania
zadania nie przekracza jednorazowej kwoty
10.000zł,
b) zadanie publiczne ma być realizowane
w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
5. Szczegółowe prawa i obowiązki organizacji
pozarządowych realizujących zlecone zadania publiczne bćdą każdorazowo okreċlane w umowach.
§ 7. Program bćdzie finansowany ze ċrodków
własnych Gminy. Wysokoċć ċrodków przewidzianych na wsparcie realizacji zadaĉ przez organizacje
pozarządowe i inne podmioty wynosi:
w zakresie kultury: 20.000,00zł.,
w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki: 126.000,00zł.,
w zakresie pomocy społecznej i ochrony
zdrowia: 37.000,00zł.
§ 8. 1. Ocena realizacji programu bćdzie dokonywana na podstawie uzyskanych informacji dotyczących:
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a) liczby organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne na rzecz lokalnej
społecznoċci,
b) liczby osób zaangażowanych w realizacjć zadaĉ publicznych (w tym wolontariuszy),
c) liczby osób, które były adresatami różnych
działaĉ publicznych,
d) wysokoċci ċrodków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy na realizacjć tych
zadaĉ,
e) łącznej wysokoċci ċrodków finansowych
i pozafinansowych zaangażowanych przez
organizacje pozarządowe w realizacjć zadaĉ
publicznych na rzecz mieszkaĉców,
f)

wysokoċć dofinansowania uzyskanego ze
ċrodków Unii Europejskiej.

2. Burmistrz Kożuchowa złoży Radzie Miejskiej
sprawozdanie z realizacji programu w 2012r. w terminie do 30 kwietnia 2013r. Sprawozdanie z realizacji programu w 2012r. zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 9. 1. Projekt programu współpracy Gminy
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami przygotowywany jest przez Wydział Oċwiaty,
Kultury, Sportu i Zdrowia w Urzćdzie Miejskim
w Kożuchowie.
2. Projekt programu jest konsultowany z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
wymienionymi w § 3 ust 3 ustawy o działalnoċci
pożytku publicznego i o wolontariacie w sposób
okreċlony w Uchwale Nr LXV/404/10 Rady Miejskiej
w Kożuchowie z dnia 1 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnoċć pożytku publicznego w dziedzinie
dotyczącej działalnoċci statutowej tych organizacji
(Dz. Urz. Woj. Lub. z 2011r. Nr 1, poz. 1) zmienionej
Uchwałą Nr LXVI/414/10 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmiany
uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnoċć pożytku publicznego
w dziedzinie dotyczącej działalnoċci statutowej tych
organizacji (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2011r. Nr 1, poz. 20).
§ 10. 1. Komisje konkursowe powoływane są
w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach
ofert.
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2. Skład osobowy oraz regulamin pracy komisji
konkursowej okreċla zarządzeniem Burmistrz Kożuchowa każdorazowo po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizacjć zadaĉ publicznych.
3. Powołana komisja konkursowa opiniuje pod
wzglćdem merytorycznym wszystkie oferty konkursowe w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie
terminu składania ofert okreċlonego w ogłoszeniu
o otwartym konkursie ofert.
4. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych
ofert wraz z decyzją o wysokoċci przyznanej dotacji
dokonuje Burmistrz Kożuchowa.
§ 11. Program ma charakter otwarty. Zakłada
możliwoċć uwzglćdnienia nowych form współpracy
i doskonalenia tych, które zostały okreċlone. Rozszerzenie wykazu zadaĉ, które mogą być powierzone
organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalnoċć pożytku publicznego,
może zostać dokonane na wniosek Burmistrza Kożuchowa, po akceptacji ich przez radć w drodze
zmiany uchwały w sprawie rocznego programu
współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnoċć
pożytku publicznego.
§ 12. Program współpracy obowiązuje w okresie
od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Kożuchowa.
§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzćdowym Województwa Lubuskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40,
poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117,
poz. 679, Nr 134, poz.777 i Nr 217, poz.1281.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205,
poz. 1211, Nr 208, poz. 1241 i Nr 209, poz. 1244.
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UCHWAŁA NR XXI/95/11
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE
z dnia 29 listopada 2011r.
w sprawie nadania nazw ulicom
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 1) uchwala
sić, co nastćpuje:
§ 1. Nowoprojektowanej ulicy położonej w obrćbie Podbrzezie Dolne na działkach Nr ewid. 1109/9,
1109/19 i 1109/33 – nadaje sić nazwć Jarzćbinowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Zbigniew Dusza
_____________________________________
1

§ 2. Nowoprojektowanej ulicy położonej w obrćbie Podbrzezie Dolne na działce Nr ewid. 1264 –
nadaje sić nazwć Akacjowa.
§ 3. Ulicy bez nazwy położonej w obrćbie
Podbrzezie Dolne, przebiegającej przez działkć
Nr ewid. 1123 nadaje sić nazwć Klonowa.
§ 4. Szczegółowe położenie ulic przedstawia
mapa stanowiąca załącznik do uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Kożuchowa.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r.
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241,
z 2010r. Nr 28, poz. 142 i Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40,
poz. 230. z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21,
poz. 113, Nr 217, poz.1281.
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Załącznik
do uchwały Nr XXI/95/11
Rady Miejskiej w Kożuchowie
z dnia 29 listopada 2011r.

2 960
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UCHWAŁA NR XIII/73/2011
RADY GMINY SŁOŃSK
z dnia 29 listopada 2011r.
w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Słońsk z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5a ust. 1
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalnoċci pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010r.
Nr 234, poz. 1536 ze zm.) Rada Gminy Słoĉsk
uchwala, co nastćpuje:

blicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010r.
Nr 234, poz. 1536 ze zm.)

§ 1. Przyjmuje sić roczny Program współpracy
Gminy Słoĉsk z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalnoċci pożytku publicznego i wolontariacie, który stanowi załącznik do
niniejszej uchwały.

b) programie – rozumie sić przez to Program
Współpracy Gminy Słoĉsk z Organizacjami
Pozarządowymi,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Słoĉsk.

d) gminie – rozumie sić przez to Gminć Słoĉsk,

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeĉ Urzćdu Gminy w Słoĉsku.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzćdowym Województwa Lubuskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.
Przewodnicząca Rady
Lilla Burkiewicz
Załącznik
do uchwały Nr XIII/73/2011
Rady Gminy Słońsk
z dnia 29 listopada 2011r.
PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY SŁOŃSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI
PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ
POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2012
I. WSTĘP
Organizacje pozarządowe działające na terenie
Gminy Słoĉsk wspierają samorząd w rozwiązywaniu
problemów okreċlonych grup społecznych, zaspokajając tym samym czćċć istotnych potrzeb jego
mieszkaĉców. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i liderami ċrodowisk lokalnych jest jednym
z elementów efektywnego kierowania gminą oraz
czynnikiem spajającym i aktywizującym społecznoċć
lokalną. Instrumentem służącym do ustalenia zasad
wzajemnej współpracy jest Program współpracy
z organizacjami pozarządowymi. Podstawą Rocznego Programu Współpracy Gminy Słoĉsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalnoċć pożytku publicznego na
2012 rok, zwanego dalej „Programem”, jest ustawa
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalnoċci pożytku pu-

1. Ilekroć w programie jest mowa jest o:
a) ustawie – rozumie sić przez to ustawć z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalnoċci pożytku publicznego i o wolontariacie,

c) dotacji – rozumie sić przez to dotacjć w znaczeniu okreċlonym w art. 2 pkt. 1 ustawy,
e) urzćdzie – rozumie sić przez to Urząd Gminy
w Słoĉsku,
f)

podmiocie – rozumie sić przez to organizacje
pozarządowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy.
II. CELE I ZASADY PROGRAMU

Głównym celem Programu Współpracy Gminy
Słoĉsk z organizacjami pozarządowymi jest okreċlenie czytelnych zasad w zakresie wspierania przez
samorząd działaĉ organizacji pozarządowych poprzez powierzanie im ustawowych zadaĉ gminy.
Okreċlając i realizując te zasady organy gminy pragną włączać organizacje pozarządowe w system
demokracji lokalnej oraz pobudzić nowe inicjatywy
i aktywnoċć społeczną w zaspakajaniu zbiorowych
potrzeb mieszkaĉców gminy. Program umożliwia
podmiotom indywidualne wystąpienie z ofertą realizacji projektów konkretnych zadaĉ publicznych, które obecnie prowadzone są przez samorząd.
1. Powyższe cele bćdą realizowane poprzez:
a) wzajemne informowanie sić o planowanych
kierunkach działalnoċci w celu zharmonizowania tych kierunków oraz przyjmowania
wniosków i opinii do projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalnoċci statutowej podmiotów programu,
b) wspólne ustalenie
współpracy,

rocznego

programu

c) zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadaĉ publicznych,
d) wspieranie zleconych zadaĉ, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,
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e) udzielanie wsparcia rzeczowego i organizacyjnego przy realizacji zleconych zadaĉ publicznych (udostćpnienie obiektów gminnych, pomieszczeĉ, urządzeĉ, pomoc kadrowa),
f)

udzielania informacji dotyczącej możliwoċci
pozyskania ċrodków z funduszy unijnych.

2. Program współpracy opiera sić na podstawowych zasadach:
a) pomocniczoċci przy suwerennoċci stron –
organy administracji publicznej uznają odrćbnoċć i suwerennoċć zorganizowanych
wspólnot obywateli oraz ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania
problemów i w tym zakresie współpracują
z tymi organizacjami, a także wspierają ich
działalnoċć,
b) zasady partnerstwa – partnerzy dążą do
kompromisu, uwzglćdniają zgłaszane uwagi,
wyjaċniają rozbieżnoċci, wysłuchują siebie
nawzajem, wymieniają poglądy, konsultują
pomysły, wymieniają informacje, aktywnie
uczestniczą we współpracy,
c) efektywnoċci – samorząd udziela pomocy
organizacjom pozarządowym w celu prowadzenia najbardziej efektywnych działaĉ,
wspólnie dążąc do osiągnićcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadaĉ publicznych,
d) jawnoċci i uczciwej konkurencji – procedury
postćpowania przy realizacji zadaĉ publicznych przez organizacje pozarządowe, sposób
udzielania oraz wykonywania zadania są
jawne, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz wymogów ustawy o finansach
publicznych.

Poz. 2966

9) ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
10) ratownictwa, bezpieczeĉstwa przeciwpożarowego i ochrony porządku publicznego,
11) działalnoċci wspomagającej technicznie, szkoleniowo informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz organizacje pożytku publicznego,
12) działalnoċci na rzecz osób w wieku emerytalnym,
13) turystyki i krajoznawstwa.
2. W roku 2012 wyżej wymienione zadania publiczne realizowane bćdą w szczególnoċci poprzez:
a) treningi dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych prowadzonej przez stowarzyszenia
kultury fizycznej,
b) wspieranie badaĉ profilaktycznych z zakresu
ochrony zdrowia dla mieszkaĉców gminy,
c) prowadzenie działaĉ związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz działalnoċci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, w szczególnoċci wċród dzieci
i młodzieży,
d) promowanie zdrowego trybu życia poprzez
organizacjć imprez kulturalnych oraz sportowo-rekreacyjnych dla ogółu mieszkaĉców
lub wyodrćbnionej grupy społecznej,
e) wspieranie organizacji wypoczynku dla dzieci
i młodzieży z terenu gminy,
f)

wspieranie zadaĉ z zakresu ekologii, edukacji
ekologicznej i ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

III. ZAKRES PRZEDMIOTOWY I PRIORYTETY DZIAŁANIA

g) rozwijanie kontaktów i współpracy pomićdzy
społecznoċciami,

1. Program współpracy na 2012 rok okreċla zadania publiczne, które mogą być realizowane we
współpracy z podmiotami Programu m. in. w zakresie:

h) wspieranie organizacji ubiegających sić o pozyskanie funduszy ze źródeł zewnćtrznych,

1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

i) współdziałanie z Lokalnymi Grupami Działania
w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich w latach 2007-2013,

2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
oraz rozwoju wspólnot lokalnych

j) działalnoċć na rzecz osób w wieku emerytalnym,

3) pomocy społecznej, profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym,

k) wspieranie zadaĉ z zakresu turystyki i krajoznawstwa

4) ochrony i promocji zdrowia,

l) wspieranie działalnoċci w obszarze ochrony
dóbr kultury.

5) działalnoċci wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsićbiorczoċci, oraz
przeciwdziałania bezrobociu
6) nauki, oċwiaty i wychowania,
7) wypoczynku dzieci i młodzieży,
8) działaĉ na rzecz integracji europejskiej oraz
rozwoju kontaktów i współpracy mićdzynarodowej,

IV. FORMY WSPÓŁPRACY
Do podstawowych form współpracy zaliczamy:
a) zlecanie podmiotom programu realizacji zadaĉ publicznych na zasadach okreċlonych w
ustawie, które może mieć formy:
powierzania wykonania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
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wspierania takich zadaĉ, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

wysokoċci ċrodków wyodrćbnionych na ten cel
w budżecie Gminy Słoĉsk na 2012r., w sposób nastćpujący:

b) zakup usług dotyczących realizacji zadaĉ publicznych na zasadach i w trybie okreċlonych
w przepisach o zamówieniach publicznych,

a) treningi dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych prowadzonej przez stowarzyszenia
kultury fizycznej – 100.000,00zł,

c) wspólna realizacja zadaĉ publicznych na zasadach partnerstwa,

b) prowadzenie działaĉ związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz działalnoċci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, w szczególnoċci wċród dzieci
i młodzieży – 5.000,00zł,

d) udzielanie na wniosek organizacji dotacji
w trybie uproszczonym z pominićciem konkursu ofert, na zadanie publiczne o charakterze lokalnym,
e) wzajemne informowanie sić o planowanych
kierunkach działalnoċci i współdziałania
w celu zharmonizowania tych kierunków,
obejmujące również zawiadamianie podmiotów, w ustalony z nimi sposób, o terminach
sesji Rady Gminy Słoĉsk,
f)

przyjmowanie wniosków i opinii do projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalnoċci statutowej podmiotów
programu.
V. OKRES REALIZACJI PROGRAMU

Program współpracy Gminy Słoĉsk z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu
przepisów ustawy o działalnoċci pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 jest uchwalany na
okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.
VI. SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU
1. Program współpracy Gminy Słoĉsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
w rozumieniu przepisów ustawy o działalnoċci pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 realizowany bćdzie poprzez podpisanie stosownych
umów na realizacjć zadaĉ publicznych okreċlonych
w Programie lub poprzez zakup usług na podstawie
przepisów o zamówieniach publicznych.
2. Organ zlecający zadanie publiczne dokonuje
kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególnoċci:
a) stanu realizacji zadania,
b) efektywnoċci, rzetelnoċci i jakoċci wykonania
zadania,
c) prawidłowoċci wykorzystania ċrodków publicznych otrzymanych na realizacjć zadania,
d) prowadzenia
w przepisach
umowy.

dokumentacji
okreċlonej
prawa i postanowieniach

VII. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PLANOWANYCH NA
REALIZACJĘ PROGRAMU
Realizacja zleconych zadaĉ publicznych bćdzie
wspierana w formie dofinansowania w ramach i do

c) promowanie zdrowego trybu życia poprzez
organizacjć imprez kulturalnych oraz sportowo-rekreacyjnych dla ogółu mieszkaĉców
lub wyodrćbnionej grupy społecznej –
6.000,00zł.,
d) wspieranie organizacji wypoczynku dla dzieci
i młodzieży z terenu gminy – 5.000,00zł,
e) wspieranie zadaĉ z zakresu ekologii, edukacji
ekologicznej i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, turystyki i krajoznawstwa –
5.000,00zł,
f)

rozwijanie kontaktów i współpracy pomićdzy
społecznoċciami – 1.000,00zł.,

g) współdziałanie z Lokalnymi Grupami Działania – 4.000,00zł,
h) działalnoċć na rzecz osób w wieku emerytalnym – 2.000,00zł,
i) wspieranie inicjatyw wydawniczych związanych z promowaniem dziedzictwa kulturowego – 10.000,00zł.
VIII. SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU
1. Monitoring programu opierać bćdzie na porównaniu wskaźników, do których zaliczamy:
a) liczbć otwartych konkursów ofert,
b) liczbć ofert złożonych w otwartych konkursach ofert,
c) liczbć umów zawartych na realizacjć zadania
publicznego,
d) wysokoċć kwot udzielonych dotacji,
e) liczbć organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne.
2. Organ wykonawczy przedstawi organowi
uchwałodawczemu sprawozdanie z realizacji Programu w trybie okreċlonym w ustawie.
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IX. SPOSÓB TWORZENIA PROGRAMU I PRZEBIEG
KONSULTACJI
Projekt programu opracowany został przez pracowników Urzćdu Gminy w Słoĉsku. Nastćpnie na podstawie zarządzenia Nr 69/2011 Wójta Gminy Słoĉsk
z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy
Gminy Słoĉsk z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalnoċć pożytku publicznego na rok 2012, projekt skierowano
do konsultacji z podmiotami programu działającymi
na terenie gminy Słoĉsk. Do podmiotów programu
skierowano pisma informujące o rozpoczćciu konsultacji oraz o możliwoċci zapoznania sić z projektem programu umieszczonego na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeĉ urzćdu.

Poz. 2966, 2967

z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje
pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3
ust. 3, biorących udział w konkursie.
3. Przedstawiciele, o których mowa w pkt 2 zgłaszani są przez podmioty programu w odpowiedzi na
ogłoszenie Wójta Gminy Słoĉsk o otwartym konkursie ofert na realizacjć zadania publicznego.
4. Komisja konkursowa:
obraduje na posiedzeniach zamknićtych,
które zwołuje i prowadzi przewodniczący,
prace Komisji są ważne przy udziale co
najmniej 3 osób,
dokumentuje swoją pracć w formie pisemnej, zgodnie z ogłoszonymi warunkami Konkursu,

Opinie i uwagi zalecono wnosić w formie pisemnej,
w tym również elektronicznej. Do projektu programu
uwagi wniosło jedno stowarzyszenie, które
uwzglćdniono. Uwagi dotyczyły punktu VII. Konsultacje zakoĉczono 21 listopada 2011r. Tak powstały
program przekazano Radzie Gminy w Słoĉsku
w celu podjćcia stosownej uchwały.

do członków Komisji biorących udział
w opiniowaniu ofert stosuje sić przepisy
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postćpowania administracyjnego (Dz. U.
z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

X. TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA
KOMISJI KONKURSOWEJ

5. Uczestnictwo w pracach Komisji konkursowej
jest nieodpłatne.

1. Do opiniowania ofert na realizacjć zadaĉ publicznych złożonych przez podmioty programu
w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert,
Wójt Gminy Słoĉsk w trybie zarządzenia powołuje
Komisjć Konkursową. Regulamin jej pracy okreċla
zarządzenie Wójta o ogłoszeniu otwartego konkursu
ofert.

XI. ZAKOŃCZENIE

2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: przewodniczący – osoba wskazana przez Wójta, przedstawiciele Urzćdu Gminy w Słoĉsku oraz przedstawiciele podmiotów programu, wybrani spoċród
osób wskazanych przez organizacje pozarządowe
lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,

Podmioty programu mogą kierować na bieżąco
uwagi i propozycje dotyczące realizacji Programu.
W sprawach nieuregulowanych w programie mają
zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w tym
ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalnoċci
pożytku publicznego i o wolontariacie oraz aktów
wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.
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UCHWAŁA NR XIII/69/11
RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU
z dnia 29 listopada 2011r.
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz art. 7 ust. 1
i 2 w związku z art. 10 ust. 1, 2, 3, ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U.
z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.), po zasićgnićciu opinii Zarządu Powiatu Sulćciĉskiego, uchwala sić co
nastćpuje:
§ 1. Zalicza sić drogć w gminie Torzym, na odcinku od miejscowoċci Torzym do miejscowoċci
Walewice (granica gminy) o długoċci 9,785km, do
kategorii dróg gminnych.

§ 2. Szczegółowe położenie i przebieg drogi
wymienionej w § 1 oznaczone jest na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza sić
Burmistrzowi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
dnia 1 stycznia 2013r.
Przewodniczący Rady
Zbigniew Wołoncewicz
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Załącznik
do uchwały Nr XIII/69/11
Rady Miejskiej w Torzymiu
z dnia 29 listopada 2011r.
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UCHWAŁA NR XIII/81/11
RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU
z dnia 29 listopada 2011r.
w sprawie programu współpracy gminy Torzym z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w 2012r.
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalnoċci pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536
ze. zm.) uchwala sić, co nastćpuje:
Współpraca gminy Torzym z organizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r.
o działalnoċci pożytku publicznego i o wolontariacie,
wiąże sić z realizacją zasady pomocniczoċci oraz
służy umacnianiu uprawnieĉ obywateli i ich wspólnot. Przyjmując Program Współpracy Gminy Torzym z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami, Rada Miejska Torzymia deklaruje budowanie dialogu obywatelskiego, chćć umacniania
lokalnych działaĉ, stwarzania warunków do powstawania inicjatyw i struktur na rzecz społecznoċci
lokalnej oraz wyraża intencjć realizacji swych zadaĉ
ustawowych w ċcisłym współdziałaniu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. Program ten reguluje zakres współpracy w wymiarze
finansowym oraz nie finansowym, okreċla też jej
formy. Poddany konsultacjom program jest opracowany po konsultacjach społecznych przeprowadzonych zgodnie z zarządzeniem Nr 56/2011 Burmistrza Torzymia. W ramach konsultacji program zamieszczono na stronie internetowej Urzćdu Miejskiego w Torzymiu www.torzym.pl i tablicy ogłoszeĉ w siedzibie urzćdu wraz z informacją o rozpoczćciu prac nad przygotowaniem projektu programu. Treċć programu podano do wiadomoċci
publicznej w formie załącznika na stronie
www.torzym.pl Na podstawie uchwały Rady Miejskiej z 2 grudnia 2010r. Nr I/3/10 zarządzeniem Burmistrza Nr 56/2011 ustalono formć i sposób prowadzenia konsultacji. Uczestnikom konsultacji przysługiwało prawo składania opinii, uwag ,propozycji
w formie elektronicznej na wskazany w informacji
adres poczty elektronicznej oraz osobiċcie w terminie od 14 października 2011r. do 16 listopada 2011r.
Kolejną przyjćtą formą konsultacji było spotkanie
16 listopada 2011r. przedstawicieli organizacji pozarządowych. W trakcie konsultacji nad programem
wymieniono sić informacjami na temat sposobu
realizacji zadaĉ wynikających z programu na 2011r.
oraz omówiono założenia programu na 2012r. Nie
zachodziła koniecznoċć sporządzania pisemnej
szczegółowej analizy wniosków zgłoszonych podczas konsultacji. Wobec wyczerpania wymogów dla
przyjćcia programu współpracy gminy Torzym
z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalnoċci pożytku publiczne-

go i o wolontariacie w 2012r. – przedkłada sić zaopiniowaną treċć programu do uchwalenia.
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w Programie jest mowa o:
1) ustawie – rozumie sić przez to ustawć z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalnoċci pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r.
Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),
2) Gminie – rozumie sić przez to Miasto i Gminć
Torzym,
3) Burmistrzu – rozumie sić przez to Burmistrza
Miasta i Gminy Torzym,
4) podmiocie programu (organizacji pozarządowej) – rozumie sić przez to organizacje pozarządową w myċl art. 3 ust. 2 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalnoċci pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r.
Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),
5) innym podmiocie – rozumie sić przez to podmiot w myċl art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalnoċci pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r.
Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),
6) dotacji – rozumie sić przez to dotacjć w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 z późn. zm.),
7) konkursie – rozumie sić przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 oraz
art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalnoċci pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
Rozdział 2
Cel główny i cele szczegółowe programu
§ 2. Celem głównym programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w ċrodowisku lokalnym.
§ 3. Cele szczegółowe programu to:
1) Umocnienie lokalnych działaĉ, stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społecznoċci lokalnych,
2) Umacnianie w ċwiadomoċci społecznej poczucia odpowiedzialnoċci za siebie, swoje otocze-
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nie, wspólnotć lokalną oraz szanowanie jej tradycji,
3) Zwićkszenie wpływu sektora obywatelskiego
na kreowanie polityki społecznej w gminie Torzym,
4) Zwićkszenie udziału mieszkaĉców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,
5) Poprawa jakoċci życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych,
6) Otwarcie na innowacyjnoċć, poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów
konkretnych zadaĉ publicznych, które obecnie
prowadzone są przez samorząd,
7) Współdziałanie gminy i organizacji pozarządowych w zakresie pozyskiwania ċrodków z funduszy krajowych i mićdzynarodowych, ze
szczególnym uwzglćdnieniem Europejskiego
Funduszu Społecznego i innych dostćpnych
funduszy.
Rozdział 3
Zasady współpracy
§ 4. Współpraca gminy Torzym z podmiotami
Programu opiera sić na nastćpujących zasadach:
1) Pomocniczoċci, co oznacza, że gmina powierza
podmiotom programu realizacjć zadaĉ własnych, a podmioty programu zapewniają jego
wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy,
2) Suwerennoċci stron, co oznacza, iż współpracujące strony samodzielnie i w sposób niezależny
podejmują działania w zakresie współpracy,
3) Partnerstwa, co oznacza, iż współpraca realizowana jest w zakresie: uczestnictwa podmiotów programu w rozeznawaniu i definiowaniu
problemów mieszkaĉców gminy, sugerowaniu
zakresu współpracy,
4) Efektywnoċci, co polega na wspólnym dążeniu
gminy Torzym i podmiotów programu do osiągania najlepszych efektów w realizacji zadaĉ
publicznych,
5) Uczciwej konkurencji, co oznacza konkurencjć
zgodną z uczciwymi zwyczajami i prawem
w dziedzinie współpracy w zakresie okreċlonym
ustawą,
6) Jawnoċci, która urzeczywistniana jest poprzez
udostćpnianie przez gminć Torzym współpracującym z nią podmiotom programu informacji
o celach, kosztach i efektach współpracy, a także ċrodkach finansowych zaplanowanych
w budżecie gminy Torzym na współpracć
z podmiotami programu oraz kryteriach i sposobie oceny projektów. Zasada jawnoċci obliguje podmioty programu do udostćpniania
gminie Torzym danych dotyczących struktury
organizacyjnej, sposobu funkcjonowania, prowadzenia przez nie działalnoċci statutowej oraz
sytuacji finansowej.

Poz. 2968
Rozdział 4
Podmioty współpracy

§ 5. Za przebieg realizacji Programu zgodnie
z jego założeniami, ze strony samorządu, odpowiadają:
1) Rada Miejska i jej komisje – w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej gminy,
okreċlając wysokoċć ċrodków przeznaczonych
na dofinansowanie przedsićwzićć realizowanych przez organizacje, nawiązywania merytorycznej współpracy z organizacjami.
2) Burmistrz – w zakresie realizacji tej polityki,
dysponowania ċrodkami i decyzji o priorytetach współpracy z podmiotami programu
w ramach budżetu, ogłaszania otwartych konkursów na realizacjć zadaĉ skierowanych do
podmiotów programu, podejmowania decyzji
o wyborze ofert i innych formach pomocy
podmiotom programu,
3) Urząd Miejski w Torzymiu i inne jednostki organizacyjne gminy, podejmują na bieżąco
współpracć z organizacjami w zakresie działania okreċlonego ich regulaminem lub statutem,
4) Komisje konkursowe – powołane w celu przeprowadzenia konkursu na dotacje z budżetu
gminy na realizacjć zadaĉ gminy w 2012 roku.
5) Zastćpca burmistrza i Skarbnik – w zakresie
bieżącej współpracy z organizacjami,
6) Organizacje realizujące zadania publiczne dla
mieszkaĉców gminy Torzym lub na jej terenie
bez wzglćdu na siedzibć organizacji,
7) Podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy
o działalnoċci pożytku publicznego i o wolontariacie.
Rozdział 5
Formy współpracy
§ 6. 1. Współpraca gminy Torzym z organizacjami i innymi podmiotami programu może mieć
nastćpujące formy:
1) Powierzenie wykonania zadaĉ publicznych
wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich
realizacji,
2) Wspieranie wykonywania zadaĉ publicznych
poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie
ich realizacji,
3) Wzajemne informowanie sić o planowanych
kierunkach działalnoċci i współdziałania w celu
zharmonizowania tych kierunków odbywa sić
poprzez:
a) konsultowanie z podmiotami Programu, odpowiednio do zakresu ich działalnoċci, projektów aktów normatywnych w dziedzinach
dotyczących działalnoċci statutowych tych
organizacji,
b) angażowanie podmiotów programu do wymiany doċwiadczeĉ, prezentacji osiągnićć,
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c) inicjowanie lub współorganizowanie szkoleĉ
podnoszących jakoċć pracy organizacji w sferze zadaĉ publicznych,
2. Inne formy wsparcia mogą obejmować
w szczególnoċci:
1) udzielania gwarancji, porćczeĉ organizacjom
pozarządowym na realizacjć zadaĉ ze sfery pożytku publicznego,
2) udzielenie pomocy przy organizowaniu spotkaĉ
otwartych przez organizacje, których tematyka
wiąże sić z Programem, np. poprzez możliwoċć
nieodpłatnego udostćpnienia lokalu, ċrodków
technicznych itp.,
3) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu ċrodków
finansowych na realizacjć zadaĉ publicznych
z innych źródeł niż dotacja gminy Torzym,

Poz. 2968
c) zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej w ċrodowisku dzieci, młodzieży,
dorosłych ,osób niepełnosprawnych poprzez
organizacjć zajćć sportowo – rekreacyjnych,
(m.in. treningów, festynów sportowo – rekreacyjnych, rajdów),
d) organizacja szkolenia i współzawodnictwa
sportowego upowszechniania kultury fizycznej, sportu, oraz działaĉ na rzecz integracji
europejskiej i rozwijania kontaktów we
współpracy,
e) rozwijanie i wspieranie szkolenia sportowego
na terenie gminy Torzym, udział w zawodach
mićdzynarodowych, krajowych, okrćgowych,
lokalnych.

2) Turystyki, agroturystyki i promocji:

4) przystćpowanie gminy do partnerstwa w projektach kierowanych przez organizacje pozarządowe do funduszy europejskich (lub innych),

a) zadania związane z promocją walorów turystycznych regionu (m.in.: spotkania, targi,
sympozja, wystawy, konkursy wiedzy o walorach regionu, festyny, publikacje, foldery),

5) rekomendowanie projektów
przez podmioty Programu,

b) szkolenia, rajdy, zloty i inne,

realizowanych

6) obejmowanie honorowym patronatem Burmistrza Torzymia inicjatyw realizowanych przez
podmioty Programu,
7) funkcjonowania w przypadku jej powołania Rady Działalnoċci Pożytku Publicznego na szczeblu gminnym,
8) nieodpłatne udostćpnianie, w miarć możliwoċci, pomieszczeĉ i sprzćtu.
3. Burmistrz Torzymia informuje organizacje
o podstawowych priorytetowych kierunkach działaĉ
w roku 2012, jednak to nie stanowi jedynego kryterium podjćcia współpracy.
4. Do pozostałych kryteriów należą: wiarygodnoċć, wykazana efektywnoċć i skutecznoċć w realizacji założonych celów, nowatorstwo metod działania oraz posiadane zasoby organizacji oraz doċwiadczenie.
Rozdział 6
Zakres przedmiotowy
§ 7. 1. Obszar współpracy gminy Torzym
i organizacji obejmuje sferć zadaĉ publicznych,
o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.
2. Jako zadania priorytetowe gminy Torzym
w roku 2012 okreċla sić zadania o charakterze gminnym, mićdzygminnym, lokalnym, regionalnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim, mićdzynarodowym z zakresu:
1) Wspierania, upowszechniania kultury fizycznej
i sportu:
a) zadania związane z organizacją imprez sportowych,
b) projekty związane z braniem udziału przez
dzieci i młodzież w imprezach sportowych,

c) zadania związane z rozwojem szlaków turystycznych oraz organizacją innych zadaĉ
promujących walory regionu,
3) Kultury, tradycji i edukacji:
a) promowanie, pielćgnowanie i prezentowanie
tradycji narodowych oraz regionalnych (m.in.
warsztaty, kursy, sympozja),
b) wspieranie przedsićwzićć artystycznych i edu
kacyjnych,
4) Ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:
a) projekty z zakresu organizacji m.in. imprez
edukacyjnych, sympozjów, szkoleĉ, warsztatów, konkursów,
b) projekty wspierające udział w imprezach
o charakterze regionalnym i ekologicznym ze
szczególnym uwzglćdnieniem możliwoċci
promocji regionu;
5) Spraw społecznych:
a) projekty wspomagające:
działalnoċci na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin
i osób,
pomocy ofiarom przemocy domowej,
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
działalnoċć na rzecz osób niepełnosprawnych;
b) projekty związane z organizacją imprez tematycznych takich, jak m.in.: Dzieĉ Dziecka, Wi-
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gilia, Dzieĉ Seniora, noworoczne spotkania
dzieci młodzieży,
c) promocjć zatrudnienia i aktywizacjć zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
d) działalnoċci na rzecz osób w wieku emerytalnym;
6) Wypoczynku dzieci i młodzieży:
a) organizacji wypoczynku letniego i zimowego
oraz integracji społecznej dzieci i młodzieży
ċrodowisk szkolnych,
7) Promocji ochrony zdrowia:
a) wsparcie projektów z zakresu oċwiaty prozdrowotnej,
b) wsparcie turystyki prozdrowotnej,
8) Działalnoċci na rzecz osób niepełnosprawnych,
9) Działalnoċci na rzecz integracji europejskiej
oraz rozwijania kontaktów i współpracy mićdzy
społeczeĉstwami:
a) inicjowanie i wspieranie działaĉ zachćcających do prowadzenia i pogłćbiania współpracy mićdzynarodowej,
b) stwarzanie warunków współpracy mićdzynarodowej i współdziałanie w aspekcie integracji społecznej dzieci, młodzieży, mieszkaĉców,
c) inicjowanie, współorganizowanie i promowanie imprez mićdzynarodowych,
d) współdziałanie gminy w zakresie współpracy
przygranicznej prowadzonej przez organizacje społeczne,
e) promowanie i wspieranie projektów transgranicznych dotyczących rozwoju lokalnego,
10) Burmistrz Miasta i Gminy Torzym może, na
wniosek podmiotu programu, rozszerzyć listć
zadaĉ realizowanych w roku 2012, po zasićgnićciu opinii właċciwej komisji Rady Miejskiej
Torzymia i uzgodnieniu z organizacjami.

Poz. 2968

4. Na wniosek organizacji pozarządowej lub innego podmiotu, zlecenie realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym może nastąpić z pominićciem otwartego konkursu ofert, jeċli spełnione są
łącznie nastćpujące warunki:
1) wysokoċć dofinansowania lub finansowania
zadania nie przekracza jednorazowej kwoty
10.000zł,
2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
5. Szczegółowe prawa i obowiązki organizacji
pozarządowych realizujących zlecone zadania publiczne bćdą każdorazowo okreċlane w umowach.
§ 9. Urząd Miejski w trakcie wykonywania zadania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalnoċci pożytku publicznego
i o wolontariacie, sprawuje kontrolć prawidłowoċci
wykonywania zadania, w tym wydatkowania przekazanych na realizacjć celu ċrodków finansowych.
§ 10. W ramach kontroli upoważniony pracownik
Urzćdu Miasta może badać dokumenty i inne noċniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie
dla oceny prawidłowoċci wykonywania zadania.
Kontrolowany na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostćpnić dokumenty
i inne noċniki informacji w terminie okreċlonym
przez sprawdzającego.
§ 11. Prawo do kontroli przysługuje upoważnionemu pracownikowi Urzćdu Miasta zarówno
w siedzibach jednostek jak i w miejscach realizacji
zadaĉ. Urząd może żądać czćċciowych sprawozdaĉ
z wykonywanych zadaĉ, a jednostki realizujące zlecone zadania zobowiązane są do prowadzenia wyodrćbnionej dokumentacji finansowo – ksićgowej
ċrodków finansowych otrzymanych na realizacjć
zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalnoċci pożytku
publicznego i o wolontariacie.

Rozdział 7

§ 12. Nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego
roku, Burmistrz przedkładać bćdzie organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego
sprawozdanie z realizacji programu współpracy za
rok poprzedni.

Sposób realizacji programu i jego oceny

Rozdział 8

§ 8. 1. Program bćdzie realizowany we współpracy z organizacjami pozarządowymi przez Urząd
Miejski w Torzymiu w szczególnoċci w formach
okreċlonych w § 6 ust. 1 i 2 oraz poprzez:

Wysokość środków przeznaczonych na realizację
programu

1) wspólny udział w wykonywaniu zadaĉ o charakterze pozafinansowym,
2) realizacjć inicjatyw lokalnych.
2. Zlecanie realizacji zadaĉ publicznych nastćpuje w trybie otwartego konkursu ofert, o ile odrćbne
przepisy nie stanowią inaczej.
3. Zlecanie realizacji zadaĉ publicznych może
nastąpić również na podstawie odrćbnych przepisów przewidujących inny tryb zlecania niż otwarty
konkurs ofert.

§ 13. 1. Rada Miejska uchwałą budżetową na
2012 rok okreċli wysokoċć ċrodków finansowych
przeznaczonych na realizacjć zadaĉ publicznych
przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty.
2. Program finansowany może być z dostćpnych
funduszy europejskich.
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Rozdział 9
Informacje o sposobie tworzenia Programu oraz
przebiegu konsultacji
§ 14. Projekt programu współpracy gminy Torzym z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalnoċć pożytku publicznego na 2012r. powstał na bazie programu
współpracy na 2011r. z uwzglćdnieniem zmian wynikających ze znowelizowanej ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalnoċci pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z uwzglćdnieniem
ċrodków finansowych zaplanowanych w projekcie
budżetu na rok 2012.
§ 15. Tworzenie Programu i konsultacje przebiegało w nastćpujący sposób:
1) Zamieszczenie na stronie internetowej Urzćdu
Miejskiego w Torzymiu i tablicy ogłoszeĉ
w siedzibie urzćdu informacji o rozpoczćciu
prac nad przygotowaniem Programu oraz możliwoċci przesyłania drogą elektroniczną przez
podmioty Programu propozycji nowych kierunków oraz obszarów działaĉ do projektu Programu,
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a) przedstawiciele organu wykonawczego gminy,
b) reprezentanci organizacji pozarządowych;
5. Komisja konkursowa liczy nie wićcej niż
6 osób, w tym nie wićcej niż 3 osoby reprezentujące
organizacje i podmioty wymienione w ustawie:
1) Burmistrz powołując komisjć konkursową
wskazuje jej przewodniczącego i wiceprzewodniczącego,
2) Kandydatami na członków komisji konkursowej
mogą być członkowie podmiotów programu
oraz osoby wskazane przez podmioty Programu upełnomocnione do reprezentowania
podmiotu Programu w procedurach konkursowych.
§ 17. Zasady działania komisji konkursowych do
opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert:
1) Komisja realizuje swoje działania, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej
składu,

2) Spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych 16.11.2011r. w sprawie konsultacji projektu programu na rok 2012,

2) W pracach komisji nie mogą brać udziału reprezentanci podmiotów wnioskujących o dotacje lub pozostający z oferentami w takich relacjach, które mogłyby wywołać podejrzenie
o stronniczoċć lub interesownoċć,

3) Przygotowanie przez osobć odpowiedzialną za
przeprowadzenie konsultacji zestawienia uwag
i wniosków zgłoszonych podczas konsultacji,

3) Za udział w posiedzeniach komisji jej członkom
nie przysługuje zwrot kosztów podróży ani dieta,

4) Dokonanie analizy zgłoszonych uwag do projektu i opracowanie ostatecznej wersji programu współpracy (po konsultacjach) w celu podjćcia uchwały o jego przyjćciu przez Radć Miejską w Torzymiu,

4) Do zadaĉ komisji konkursowej należy:

5) Przyjćcie przez Radć Miejską w Torzymiu
uchwały w sprawie przyjćcia Programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalnoċć
pożytku publicznego.
Rozdział 10
Tryb powoływania i zasady działania komisji
konkursowych
§ 16. 1. Komisje konkursowe powoływane są
w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach
ofert.
2. Komisja konkursowa powoływana jest zarządzeniem Burmistrza, niezwłocznie po zamknićciu
konkursu ofert.
3. Szczegółowy tryb pracy komisji oraz kryteria
opiniowania ofert zostaną okreċlone w zarządzeniu
Burmistrza o jej powołaniu.
4. W skład komisji wchodzą:

a) ocena ofert pod wzglćdem merytorycznym,
z uwzglćdnieniem kryteriów okreċlonych
w treċci ogłoszenia konkursowego,
b) przygotowanie propozycji podziału ċrodków
pomićdzy oferentami, sporządzenie protokołu z prac komisji;
5) Do zadaĉ przewodniczącego komisji należy:
a) przewodniczenie pracom komisji,
b) przygotowanie wykazu ofert rekomendowanych do dofinansowania przez Burmistrza,
c) pisemne powiadomienie wszystkich oferentów, którzy nie otrzymali dotacji, o decyzji
Burmistrza wraz z uzasadnieniem,
d) sporządzenia protokołu z posiedzenia komisji, zarządzenia z rozstrzygnićcia konkursu
oraz informacji wysłanych do oferentów;
6) Obsługć administracyjno-techniczną sprawuje
reprezentant podmiotu organizującego konkurs,
7) Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert
wraz z decyzją o wysokoċci kwoty przyznanej
dotacji dokonuje Burmistrz.
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4. Wzór oferty okreċla rozporządzenie właċciwego ministra.

Rozdział 11
Postanowienia końcowe
§ 18. 1. Program ma charakter otwarty. Zakłada
możliwoċć uwzglćdnienia nowych form współpracy
i doskonalenia tych, które już zostały okreċlone.
2. Zlecenie realizacji zadaĉ publicznych podmiotom okreċlonym w Programie może nastąpić w formach i na zasadach przewidzianych w ustawie lub
przepisach odrćbnych.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi.
§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Zbigniew Wołoncewicz

3. Tryb pozyskiwania i sposób wydatkowania
ċrodków finansowych na realizacjć zadania publicznego okreċla ustawa.

===================================================================================
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UCHWAŁA NR X/96/11
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 30 listopada 2011r.
w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu
Gminy Czerwieńsk
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm1), w związku
z art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r.
o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2009r.
Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.2) uchwala sie, co nastćpuje:

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2012r.

§ 1. Ustala sić ekwiwalent pienićżny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych:

1

1) za uczestnictwo w działaniach ratowniczych –
5,00 złotych za każdą godzinć udziału w działaniu ratowniczym;
2) za uczestnictwo w szkoleniach pożarniczych –
3,00 złote za każdą godzinć udziału w szkoleniu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Czerwieĉska.

Przewodniczący Rady
Leszek Jędras
_____________________________________
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.: z 2002r., Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r., Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203; z 2005r., Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r.,
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r., Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241;
z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675;
Nr 117, poz. 679 Nr 134, poz. 777.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 57, poz. 353.
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UCHWAŁA NR X/98/11
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 30 listopada 2011r.
w sprawie Programu Współpracy Gminy Czerwieńsk z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok
Na podstawie art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalnoċci pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536
ze zm.1), oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 tekst jednolity z późn.
zm.2), uchwala sić Program współpracy Gminy
Czerwieĉsk z organizacjami pozarządowymi na rok
2012.

2) umacnianie w ċwiadomoċci społecznej poczucia odpowiedzialnoċci za swoje otoczenie,
wspólnotć lokalną;
3) poprawa jakoċci życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych;
4) wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych;

Rozdział 1

5) udział zainteresowanych organizacji pozarządowych przy tworzeniu programu współpracy.

Postanowienia ogólne

Rozdział 3

§ 1. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawć
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalnoċci pożytku
publicznego i wolontariacie (Dz. U. tj. z 2010r.
Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.);
2) gminie – należy przez to rozumieć Gminć
Czerwieĉsk;
3) radzie – należy przez to rozumieć Radć Miejską
w Czerwieĉsku;
4) burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Czerwieĉska;
5) organizacjach – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe i podmioty, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;
6) zadaniach publicznych – należy przez to rozumieć zadania publiczne wymienione w art. 4
ust. 1 ustawy, o ile są one zadaniami gminy;
7) komisji – należy przez to rozumieć komisje konkursowe oceniające oferty w ramach otwartych
konkursów ofert;
8) programie – należy przez to rozumieć uchwalony niniejszą uchwałą Program współpracy
Gminy Czerwieĉsk z organizacjami na rok 2012.
Rozdział 2
Cel główny i cele szczegółowe programu
§ 2. Głównym celem programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w ċrodowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa mićdzy Gminą a organizacjami pozarządowymi, a także
wspieranie ich w realizacji ważnych celów społecznych w szczególnoċci poprzez:
1) efektywne wykorzystanie społecznej aktywnoċci w zaspokajaniu potrzeb mieszkaĉców Gminy;

Zasady współpracy
§ 3. Współpraca Gminy z organizacjami ma charakter finansowy lub pozafinansowy i odbywa sić na
zasadach: pomocniczoċci, suwerennoċci stron, partnerstwa, efektywnoċci, uczciwej konkurencji, jawnoċci.
§ 4. Współpraca o charakterze finansowym
obejmuje zlecanie organizacjom pozarządowym
realizacji zadaĉ publicznych poprzez:
1) wspieranie wykonywania zadaĉ publicznych
wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie
ich realizacji;
2) powierzenie wykonania zadaĉ publicznych
wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich
realizacji.
§ 5. Współpraca o charakterze pozafinansowym
obejmuje w szczególnoċci:
1) współdziałanie w celu zharmonizowania kierunków działalnoċci;
2) udostćpnianie na preferencyjnych warunkach
lokali należących do jednostek organizacyjnych
Gminy, na potrzeby organizowania spotkaĉ,
konferencji, imprez kulturalnych i sportowych
o charakterze niekomercyjnym.
Rozdział 4
Przedmiot współpracy, zadania priorytetowe i ich
finansowanie
§ 6. Przedmiotem współpracy z organizacjami
pozarządowymi jest realizacja zadaĉ publicznych
wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy, o ile są zadaniami gminy.
§ 7. Ustala sić nastćpujące zadania priorytetowe
Gminy w zakresie:
1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu;
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a) upowszechniania sportu w ċrodowisku wiejskim, udział we współzawodnictwie sportowym,
b) prowadzenie zajćć treningowych,
c) udział we współzawodnictwie sportowym
organizowanym lub prowadzonym w okreċlonej dyscyplinie sportu przez uprawnione
podmioty,
2) pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób:
a) organizowanie pomocy rzeczowej i żywnoċciowej dla rodzin i osób ubogich.
3) oċwiaty i wychowania.
§ 8. Zadania wymienione w § 7 informują organizacje o priorytetowych kierunkach działaĉ w 2012
i nie stanowią jedynego kryterium podjćcia współpracy i mogą być rozszerzone na inne zadania publiczne.
§ 9. Organizacja pozarządowa realizując powierzane lub wspierane przez Gminć zadanie publiczne
zobowiązana jest do informowania o finansowaniu
lub dofinansowaniu zadania poprzez:
1) zamieszczanie w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez gminć:
2) przekazywanie ustnej informacji kierowanej do
odbiorców zadania o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez gminć o nastćpującej treċci „Zrealizowano przy pomocy finansowej Gminy Czerwieĉsk”.
Rozdział 5
Sposób realizacji programu
§ 10. 1. Zlecanie organizacjom pozarządowym
realizacji zadaĉ publicznych obejmuje w pierwszej
kolejnoċci zadania ujćte jako priorytetowe, o których
mowa w § 7, i odbywa sić po przeprowadzeniu
otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrćbne przewidują inny tryb zlecania.
2. Burmistrz ogłasza otwarte konkursy ofert na
realizacjć zadaĉ publicznych na zasadach okreċlonych w ustawie.
3. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert oprócz
publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, zamieszcza sić również na stronie internetowym oraz
na głównej tablicy ogłoszeĉ urzćdu.
§ 11. 1. Oferty należy składać na obowiązującym
wzorze oferty realizacji zadania publicznego, zgodnie z odrćbnymi przepisami.
2. O terminie złożenia oferty decyduje data:
1) stempla pocztowego w przypadku ofert wysłanych pocztą lub,
2) wpływu do urzćdu w przypadku złożenia oferty
osobiċcie.

Poz. 2970

§ 12. Złożenie oferty nie jest równoznaczne
z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje również przyznania dotacji w wysokoċci wnioskowanej przez
organizacjć pozarządową.
Rozdział 6
Okres realizacji programu, sposób oceny realizacji
programu
§ 13. Program obowiązuje od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
§ 14. Burmistrz dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania zleconego organizacji pozarządowej na
zasadach okreċlonych w ustawie.
§ 15. Ocena realizacji programu bćdzie dokonywane mićdzy innymi na podstawie:
1) skonsultowanych z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących statutowej działalnoċci tych organizacji;
2) złożonych ofert przez organizacje pozarządowe
uczestniczące w realizacji programu;
3) organizacji pozarządowych realizujących zadania programowe;
4) zleconych zadaĉ i wysokoċci ċrodków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy na ich
realizacjć;
5) inicjatyw publicznych podjćtych przez organizacje pozarządowe;
6) odbiorców uczestniczących w zrealizowanych
zadaniach programowych.
Rozdział 7
Wysokość środków przeznaczonych na realizację
programu
§ 16. Planowaną wysokoċć ċrodków na realizacjć
poszczególnych form współpracy w 2012r. okreċla
sić na 176.000zł.
Rozdział 8
Informacja o sposobie tworzenia programu oraz
o przebiegu konsultacji
§ 17. 1. Projekt programu został przygotowany
przez Burmistrza i poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi na zasadach i w trybie odrćbnej uchwały rady.
2. Program został skonsultowany zgodnie
z uchwałą Nr XXXV/320/10 Rady Miejskiej w Czerwieĉsku z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalnoċci statutowej tych organizacji. Konsultacje przeprowadzono w dniach
10.11.2011 – 24.11.2011r.
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Rozdział 9
Zasady, tryb powoływania, regulamin pracy komisji
konkursowych

Poz. 2970

§ 22. 1. Z prac komisji sporządza sić protokół,
który powinien zawierać w szczególnoċci:
1) nazwć zadania ogłoszonego konkursu;

§ 18. 1. Komisja jest organem opiniodawczym
w zakresie oceny i okreċlenia wysokoċci przyznania
dotacji organizacjom pozarządowym, składającym
oferty w ramach otwartych konkursów ofert.

2) oznaczenie miejsca i czasu przeprowadzenia
konkursu;

2. Burmistrz – w formie zarządzenia powołuje
komisjć do oceny ofert.

4) wskazanie liczby ofert zgodnych i niezgodnych
z warunkami okreċlonymi w ogłoszeniu konkursowym i w ustawie;

3) liczbć zgłoszonych ofert na konkurs;

3. Komisja składa sić z pićciu członków.

5) wskazanie najkorzystniejszej oferty na zadanie,
na realizacjć którego przyznana zostanie dotacja;

4. W pracach komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym, zaproszone przez Burmistrza osoby
posiadające specjalistyczną wiedzć z zakresu zadania publicznego, którego dotyczy konkurs.
§ 19. Członkiem komisji konkursowej może zostać przedstawiciel organizacji pozarządowej, który:
1) reprezentuje organizacjć pozarządową, z wyłączeniem osoby reprezentującej organizacjć pozarządową lub podmiot biorący udział w danym konkursie;
2) nie pozostaje wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w stosunkach, które
mogłyby budzić uzasadnione wątpliwoċci, co
do bezstronnoċci;
3) w ciągu dwóch lat od momentu ogłoszenia
procedury konkursowej, nie pozostawał w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą oraz
nie był członkiem władz któregokolwiek wnioskodawcy;
4) posiada przynajmniej dwuletni staż działalnoċci
na rzecz organizacji pozarządowej;
5) korzysta z pełni praw publicznych.
§ 20. 1. Burmistrz kieruje do przedstawicieli organizacji pozarządowych zaproszenie dotyczące
zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji.
2. Zaproszenie, o którym mowa w ust. 1, Burmistrz zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz na stronie internetowej urzćdu.
3. O wynikach naboru kandydaci z ramienia organizacji pozarządowych zostaną powiadomieni
pisemnie przez Burmistrza.
§ 21. 1. Pracami komisji kieruje przewodniczący
lub wyznaczony przez niego zastćpca.
2. Komisja analizuje ofertć zgodnie z kryteriami
okreċlonymi w ustawie i niniejszym programie.
3. Po dokonaniu oceny, komisja wskazuje ofertć
bądź oferty z zadaniami, na które proponuje udzielenie dotacji albo nie przyjmuje żadnej z ofert.
4. Jeżeli postćpowanie konkursowe nie doprowadziło do wyłonienia najkorzystniejszej oferty bądź
ofert, komisja przedstawia Burmistrzowi wniosek
o nierozstrzygnićciu postćpowania konkursowego.

6) imiona i nazwiska członków komisji wraz z ich
podpisami.
2. Na każdym posiedzeniu sporządzana jest lista
obecnoċci członków komisji.
3. Komisja podejmuje decyzjć zwykłą wićkszoċcią głosów w głosowaniu jawnym w obecnoċci co
najmniej połowy składu.
4. W przypadku równej liczby głosów „za”
i „przeciw” głos decydujący ma kierujący pracami
komisji.
§ 23. Po rozpatrzeniu i zaopiniowaniu ofert, komisja przedstawia Burmistrzowi protokół wraz
z wykazem organizacji pozarządowych i propozycjami wysokoċci dotacji, który podejmuje ostateczną
decyzjć w tej sprawie.
§ 24. Członkowie komisji z tytułu pracy w komisji
nie otrzymują wynagrodzenia.
§ 25. Obsługć organizacyjno-techniczną komisji
zapewnia urząd.
Rozdział 10
Postanowienia końcowe
§ 26. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy ustawy.
§ 27. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Czerwieĉska.
§ 28. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa
Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Leszek Jędras
___________________________________
1

Zmiany tekstu ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z: 2010r. Nr 234,
poz. 1536; 2011r. Nr 112, poz. 654; Nr 205, poz. 1211; Nr 209, poz. 1244.
2

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,
z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441
i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r.
Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241
oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675, Nr 134, poz. 777.
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UCHWAŁA NR X/100/11
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 30 listopada 2011r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz
szczegółowe warunki jego funkcjonowania
Na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca
2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.1) oraz art. 18
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.2) uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. W celu realizacji zadaĉ wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie Gminy Czerwieĉsk uchwala sić tryb i sposób
powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego zajmującego sić przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
§ 2. Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Czerwieĉsk zwany dalej Zespołem, realizuje działania
okreċlone w obowiązującym na terenie Gminy
Czerwieĉsk Gminnym Programie Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie na lata 2009 – 2012.
§ 3. 1. Do prac Zespołu powołani zostaną umocowani przedstawiciele instytucji i organizacji:
1) Oċrodka Pomocy Społecznej;
2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych;
3) policji;

§ 5. 1. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu spoċród jego członków wybierani są:
1) Przewodniczący Zespołu, zwany dalej Przewodniczącym;
2) Zastćpca Przewodniczącego Zespołu, zwany
dalej Zastćpcą;
3) Sekretarz Zespołu, zwany dalej Sekretarzem.
2. Kandydujący do funkcji, o których mowa
w ust. 1 uprzednio wyrażają zgodć na kandydowanie.
3. Wybór osób, o których mowa w ust. 1 nastćpuje w głosowaniu jawnym, po uzyskaniu przez
kandydatów zwykłej wićkszoċci głosów.
4. O wyborze zostaje pisemnie powiadomiony
Burmistrz Czerwieĉska.
§ 6. 1. Odwołania członka Zespołu dokonuje
Burmistrz Czerwieĉska w trybie właċciwym dla powołania członka Zespołu.
2. Burmistrz Czerwieĉska może odwołać członków Zespołu w każdym czasie, w szczególnoċci:
1) na wniosek Przewodniczącego;

4) oċwiaty;

2) na wniosek instytucji, organizacji lub podmiotu,
którego członek jest przedstawicielem;

5) ochrony zdrowia;

3) na wniosek zainteresowanego członka Zespołu;

6) organizacji pozarządowych;

4) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestćpstwo umyċlne.

7) sądu - kuratorzy sądowi.
2. Zespół powinien składać sić z osób w liczbie
od 5 do 7 osób.
§ 4. 1. Członków Zespołu powołuje w drodze Zarządzenia Burmistrz Czerwieĉska, spoċród osób
pisemnie zgłoszonych przez podmioty uprawnione
do reprezentowania podmiotów, o których mowa
w § 5 ust. 1, na okres 4 lat.
2. Burmistrz Czerwieĉska w uzasadnionych
przypadkach może poszerzyć skład Zespołu o podmioty, o których mowa w art. 9a ust. 5 ustawy z dnia
29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
3. Kandydaci na członków Zespołu, reprezentujący podmioty, o których mowa w ust. 1 i 2, powinni
wyrazić pisemną zgodć na uczestnictwo w pracach
Zespołu.

§ 7. 1. Funkcja Przewodniczącego, jego Zastćpcy
lub Sekretarza ustaje w przypadku złożenia pisemnej
rezygnacji z jej pełnienia.
2. Przewodniczący, jego Zastćpca oraz Sekretarz
mogą zostać odwołani ze swojej funkcji przez Zespół
w szczególnoċci:
1) na podstawie uzasadnionego pisemnego wniosku co najmniej trzech członków Zespołu;
2) na podstawie uzasadnionego pisemnego wniosku Burmistrza Czerwieĉska.
3. Odwołanie osób, o których mowa w ust. 2 nastćpuje w wyniku głosowania tajnego zwykłą wićkszoċcią głosów i skutkuje koniecznoċcią nowego
wyboru osób pełniących te funkcje, spoċród członków Zespołu, na tym samym posiedzeniu.
4. O odwołaniu osób, o których mowa w ust. 2
zostaje pisemnie powiadomiony Burmistrz Czerwieĉska.
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§ 8. 1. Zespół obraduje na posiedzeniach, w których bierze udział co najmniej połowa jego członków.

2. Dyskusjć podczas obrad prowadzi Przewodniczący udzielając głosu poszczególnym jego członkom.

2. W razie niemożnoċci uczestniczenia w pracach
Zespołu, członek Zespołu obowiązany jest poinformować Przewodniczącego o okolicznoċciach uniemożliwiających wykonywanie jego obowiązków.

§ 14. 1. Głosowanie na posiedzeniach Zespołu
odbywa sić w sposób jawny, z zastrzeżeniem § 7
ust. 3.

§ 9. 1. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje
Burmistrz Czerwieĉska lub osoba przez niego upoważniona.
2. Kolejne posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący lub w razie jego nieobecnoċci Zastćpca,
w zależnoċci od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz
na trzy miesiące.
3. Przewodniczący okreċla porządek posiedzenia
i kieruje pracami Zespołu.
4. W razie nieobecnoċci Przewodniczącego, jego
obowiązki pełni jego Zastćpca.

2. Postanowienia Zespołu zapadają zwykłą wićkszoċcią głosów. W razie równej iloċci głosów decyduje głos Przewodniczącego posiedzenia.
3. Zespół wyraża wnioski, opinie, stanowiska
i apele w sprawach należących do zakresu jego działania oraz podejmuje rozstrzygnićcia w trybie
uchwał, z wyjątkiem kwestii organizacyjnych lub
proceduralnych, które są przyjmowane w formie
adnotacji zawartych w protokole posiedzenia.
4. Odnotowanie sprawy do protokołu zarządza
Przewodniczący posiedzenia.
5. Uchwałć podpisuje Przewodniczący.

§ 10. 1. Przewodniczący zawiadamia ustnie lub
pisemnie członków Zespołu o terminie, miejscu
i porządku posiedzenia, nie później niż na 7 dni
przed planowanym terminem.

§ 15. 1. Z posiedzenia Zespołu sporządzany jest
protokół, który powinien zawierać w szczególnoċci:

2. W zależnoċci od zaistniałej potrzeby, posiedzenie zespołu może zostać zwołane bez zachowania terminu wskazanego w ust. 1.

2) imiona i nazwiska członków Zespołu obecnych
na posiedzeniu;

3. Zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Zespołu może również nastąpić na wniosek Burmistrza
Czerwieĉska oraz na pisemny wniosek członka Zespołu.
4. Przewodniczący analizując treċć wniosku zwołuje posiedzenie Zespołu, w terminie nie dłuższym
niż 10 dni od daty wpływu wniosku.
5. Z ważnych przyczyn Zespół może postanowić
o odroczeniu posiedzenia z równoczesnym wyznaczeniem nowego terminu posiedzenia. Członków
Zespołu obecnych na posiedzeniu należy uznać za
powiadomionych, a nieobecnych zawiadamia sić.
§ 11. 1. Przewodniczący otwiera posiedzenie,
przedstawia projekt porządku posiedzenia i przyjmuje wnioski w tej sprawie.

1) datć, miejsce i czas trwania posiedzenia;

3) imiona i nazwiska osób zabierających głos
i referentów spraw;
4) podjćte uchwały i stanowiska w sprawie bćdące przedmiotem posiedzenia;
5) tematykć omawianych spraw ogólnych, przypadki indywidualne, opis działaĉ do podjćcia,
ewentualne sprawozdania z realizacji podjćtych
wczeċniej ustaleĉ.
2. Protokół sporządza Sekretarz.
3. Protokół podpisuje Przewodniczący oraz Sekretarz.
4. Członkowie Zespołu mogą zapoznać sić
z treċcią protokołu w siedzibie Zespołu i wnieċć
ewentualne uwagi na najbliższym posiedzeniu.
5. Na posiedzeniu sporządza sić listć obecnoċci.

2. Członkowie Zespołu mogą zgłaszać sprawy do
rozpatrzenia przez Zespół nieobjćte porządkiem posiedzenia.

§ 16. Zespół może tworzyć grupy robocze w celu
rozwiązywania indywidualnych problemów związanych z wystćpowaniem przemocy w rodzinie.

3. Przewodniczący prowadzi obrady według
przyjćtego przez Zespół porządku posiedzenia.
§ 12. 1. W posiedzeniach otwartych mogą brać
udział osoby nie bćdące członkami Zespołu.

§ 17. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący ma prawo do tworzenia grup roboczych z własnej inicjatywy, bądź na pisemny wniosek członka
Zespołu.

2. Do udziału w posiedzeniach Zespołu Przewodniczący lub jego Zastćpca może zapraszać osoby spoza składu Zespołu, w szczególnoċci w roli
ekspertów i specjalistów, z głosem doradczym.

§ 18. Posiedzenia Zespołu odbywają sić w siedzibie Oċrodka Pomocy Społecznej w Czerwieĉsku
lub innym miejscu wskazanym przez Przewodniczącego.

§ 13. 1. W sytuacji wystąpienia przemocy w rodzinie, w przypadku indywidualnym, obrady
w sprawie poprzedza zreferowanie sprawy przez
wyznaczonego członka Zespołu.
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§ 19. Zespół przygotowuje roczne sprawozdanie
ze swojej działalnoċci za każdy rok kalendarzowy
i przedkłada go Burmistrzowi Czerwieĉska do koĉca
lutego nastćpnego roku.
§ 20. Nadzór nad działalnoċcią Zespołu sprawuje
Burmistrz Czerwieĉska.
§ 21. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Czerwieĉska.

Poz. 2971, 2972

§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Leszek Jędras
___________________________________
1

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z: 2009r. Nr 206, poz. 1589; 2010r. Nr 28, poz. 146; Nr 125,
poz. 842.
2
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. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 167, poz. 1759; z 2005r.
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458;
z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28,
poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21,
poz. 113; Nr 117, poz. 697; Nr 134, poz. 777.
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UCHWAŁA NR XVIII/93/11
RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE
z dnia 30 listopada 2011r.
w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dobiegniewie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 60 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalnoċci leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654)
uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. Likwiduje sić Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Dobiegniewie zwanym dalej
„SP ZOZ”.
§ 2. 1. Termin rozpoczćcia likwidacji zakładu
ustala sić na dzieĉ 1 grudnia 2011r.
2. Termin zakoĉczenia działalnoċci medycznej
Zakładu ustala sić na dzieĉ 29 lutego 2012r
3. Termin zakoĉczenia pozostałej działalnoċci
Zakładu ustala sić na dzieĉ 29 lutego 2012r.
§ 3. 1. Osobom korzystającym dotychczas ze
ċwiadczeĉ zdrowotnych likwidowanego Zakładu
poszczególne rodzaje ċwiadczeĉ zostaną zapewnione nieprzerwanie i bez istotnego ograniczenia ich
dostćpnoċci, warunków udzielania i jakoċci przez
Podmiot Leczniczy „Usługi Medyczne Monika Lipnicka”, którego założycielem jest lek. med. Monika
Lipnicka.
2. SP ZOZ zapewnia pacjentom ċwiadczenia
zdrowotne do czasu przejćcia działalnoċci medycznej od SP ZOZ przez Podmiot Leczniczy, o którym
mowa w ust. 1.
§ 4. 1. Mienie stanowiące własnoċć SP ZOZ zostanie przekazane Gminie Dobiegniew.

2. Nieruchomoċci bćdące własnoċcią Gminy
Dobiegniew, a dotychczas użytkowane przez likwidowany SP ZOZ przechodzą pod administracjć
Gminy Dobiegniew.
3. Nieruchomoċci, o których mowa w ust. 2 mogą zostać przekazane w drodze czynnoċci cywilnoprawnych Podmiotowi Leczniczemu, o którym mowa w § 3.
4. Majątek ruchomy stanowiący własnoċć likwidowanego SP ZOZ może zostać sprzedany, wynajćty lub wydzierżawiony Podmiotowi Leczniczemu,
o którym mowa w § 3.
5. Składniki niematerialne likwidowanego SP
ZOZ przechodzą na własnoċć Gminy Dobiegniew,
która bćdzie uprawniona do ich rozporządzania na
mocy umów cywilno – prawnych przede wszystkim
Podmiotowi Leczniczemu, o którym mowa w § 3,
wzglćdnie innym podmiotom.
§ 5. 1. Czynnoċci likwidacyjne bćdą wykonane
przez likwidatora zakładu powołanego przez Burmistrza Dobiegniewa.
2. Do zadaĉ likwidatora zakładu należy w szczególnoċci:
a) przeprowadzenie inwentaryzacji majątku likwidowanego Zakładu,
b) uregulowanie stosunków pracy z pracownikami likwidowanego zakładu,
c) zawieranie umów w zakresie niezbćdnym dla
likwidacji,
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d) spowodowanie odpowiednich zmian w statucie i właċciwych rejestrach.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Dobiegniewa.

Poz. 2972, 2973

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tomasz Karpiński
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UCHWAŁA NR XII/69/11
RADY MIASTA GOZDNICA
z dnia 30 listopada 2011r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca
2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.), zwanej dalej
„ustawą”, uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. 1. Zespół Interdyscyplinarny, zwany dalej
„zespołem”, powołuje oraz dokonuje zmian w jego
składzie Burmistrz Miasta Gozdnica w drodze zarządzenia.
2. Kandydatów na członków zespołu wskazują
osoby kierujące podmiotami, z którymi Burmistrz
Miasta Gozdnica podpisał porozumienia, o których
mowa w art. 9a ust. 8 ustawy oraz podmiotami
wskazanymi w ustawie. Wraz ze zgłoszeniem kandydatury osoba wskazująca zobowiązana jest przesłać oċwiadczenie o zgodzie osoby zgłaszanej na
członkostwo w zespole. Zgłoszenia kandydatury
należy dokonać w formie pisemnej.
§ 2. Burmistrz Miasta Gozdnica odwołuje członka
zespołu:
1) na jego pisemny wniosek;
2) na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem;
3) na wniosek przewodniczącego zespołu w uzasadnionych przypadkach;
4) ustania zatrudnienia w podmiocie, którego jest
przedstawicielem.

§ 3. 1. Kierownik Oċrodka Pomocy Społecznej
w Gozdnicy zwołuje pierwsze posiedzenie zespołu
i prowadzi je do chwili wyboru przewodniczącego.
2. Oprócz przewodniczącego członkowie zespołu
wybierają spoċród siebie zastćpcć przewodniczącego.
3. Rozstrzygnićcia zespołu zapadają zwykłą
wićkszoċcią głosów w obecnoċci co najmniej połowy składu zespołu, w głosowaniu jawnym.
4. Kolejne posiedzenia zespołu zwołuje i prowadzi przewodniczący, a gdy jest to niemożliwe – jego
zastćpca.
5. Odwołanie przewodniczącego lub jego zastćpcy nastćpuje na wniosek co najmniej połowy
składu zespołu.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Miasta Gozdnica.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Agnieszka Kazimir
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UCHWAŁA NR IX/72/2011
RADY GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE
z dnia 30 listopada 2011r.
w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Lipinki Łużyckie z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami na rok 2012
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5a
ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalnoċci
pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U.
z 2010r. Nr 234, poz. 1536) uchwala sić:
Roczny program współpracy Gminy Lipinki Łużyckie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami
Rozdział 1
Informacje ogólne
§ 1. Ilekroć w programie współpracy gminy Lipinki Łużyckie z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami jest mowa o:
ustawie – należy przez to rozumieć ustawć
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalnoċci pożytku publicznego i o wolontariacie
(j.t. Dz. U. z 2010 Nr 234, poz. 1536);
programie – rozumie sić przez to Program
Współpracy Gminy Lipinki Łużyckie z Organizacjami Pozarządowymi i innymi
Podmiotami na rok 2012, o którym mowa
w art. 5 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalnoċci pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 234,
poz. 1536);
dotacji – rozumie sić przez to dotacjć
w rozumieniu art. 2 pkt. 1 ustawy;
ċrodkach publicznych – rozumie sić przez
to ċrodki w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy;
organizacji pozarządowej – rozumie sić
przez to organizacje pozarządową w myċl
art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalnoċci pożytku publicznego
i wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 234,
poz. 1536 ze zm.);
innym podmiocie – rozumie sić przez to
podmiot w myċl art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalnoċci pożytku
publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r.
Nr 234, poz. 1536);
gminie – rozumie sić przez to Gminć Lipinki Łużyckie;
urzćdzie – rozumie sić przez to Urząd
Gminy Lipinki Łużyckie;
komórce merytorycznej – rozumie sić
przez to stanowisko merytorycznie odpo-

wiedzialne za współpracć z organizacjami
pozarządowymi;
otwartym konkursie ofert – rozumie sić
przez to konkurs, o którym mowa w art. 11
ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalnoċci pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010r.
Nr 234, poz. 1536 ).
§ 2. 1. Program obejmuje współpracć Gminy
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi na rzecz Gminy Lipinki Łużyckie
w zakresie zadaĉ publicznych realizowanych w 2012
roku.
2. Program okreċla cele, formy, zasady i priorytetowe obszary współpracy Gminy Lipinki Łużyckie
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, wysokoċć ċrodków finansowych planowanych
na jego realizacjć a także podmioty odpowiedzialne
za realizacjć programu oraz sposoby oceny jego
wykonania.
3. Program powstał przy udziale organizacji pozarządowych i innych podmiotów w sposób zgodny
z uchwałą Nr III/12/2010 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalnoċci
pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalnoċci
pożytku publicznego i o wolontariacie projektów
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalnoċci statutowej tych organizacji.
4. W efekcie przeprowadzonych konsultacji sporządzono protokół, z którego wynika iż program został pozytywnie zaopiniowany przez przedstawicieli
organizacji pozarządowych.
Rozdział 2
Cele Programu
§ 3. 1. Celem głównym programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w ċrodowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa
mićdzy administracją samorządową a organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami służącego do
lepszego rozpoznawania i zaspakajania potrzeb społecznych w sposób skuteczny i efektywny.
2. Partnerstwo to służyć bćdzie realizacji celów
wynikających z:
a) Strategii Rozwoju Gminy na lata 2008 – 2013:
Wspierająca lokalne inicjatywy i otwarta na
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zewnątrz gmina, zapewniająca wysokiej jakoċci usługi swoim mieszkaĉcom, aktywnie
uczestniczącym w jej codziennym życiu.
b) Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007 – 2012: Budowa otwartego, nowoczesnego społeczeĉstwa, w którym pełny, aktywny i ċwiadomy
udział wezmą wszyscy mieszkaĉcy Gminy
Lipinki Łużyckie.
3. Władze Gminy i organizacje pozarządowe oraz
inne podmioty wspólnie dążą do realizacji celu
głównego poprzez działania zmierzające do osiągnićcia nastćpujących celów szczegółowych:
a) kształcenie dzieci, młodzieży i dorosłych,
b) przygotowanie atrakcyjnej oferty zagospodarowania czasu wolnego dla mieszkaĉców,
c) rozwój tożsamoċci lokalnej i zachowanie tradycji,
d) integracja ċrodowiska lokalnego,
e) promowanie gminy na zewnątrz,
f)

wspieranie inicjatyw kulturalnych i projektów
służących ochronie dziedzictwa narodowego,

g) bieżące utrzymanie i poprawa stanu technicznego istniejącej bazy sportowej,
h) działania profilaktyczne mające na celu
podniesienie poziomu życia mieszkaĉców
oraz zapobieganie niekorzystnym zjawiskom
w ċrodowisku lokalnym,
i)

aktywizacja osób starszych,

j)

rozwój infrastruktury sportowo-kulturalnej na
terenie Gminy,

k) propagowanie aktywnoċci fizycznej,
l)

podniesienie atrakcyjnoċci turystycznej gminy.
Rozdział 3

Zasady, formy i obszary współpracy gminy
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami
§ 4. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wynika z woli
partnerów i odbywa sić w oparciu o zasady pomocniczoċci, suwerennoċci stron, partnerstwa, efektywnoċci, uczciwej konkurencji, jawnoċci i wzajemnego
poszanowania interesów partnerów współpracy:
zasada pomocniczoċci oznacza, że gmina
powierza lub wspiera realizacjć zadaĉ własnych organizacjom pozarządowym oraz
innym podmiotom, które zapewniają ich
wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy;
zasada suwerennoċci stron polega na tym,
iż strony mają prawo do niezależnoċci
i odrćbnoċci w samodzielnym definiowaniu i poszukiwaniu sposobów rozwiązania
problemów i zadaĉ;

Poz. 2974
zasada partnerstwa realizowana jest
w zakresie uczestnictwa organizacji pozarządowych
oraz
innych
podmiotów
w okreċleniu potrzeb i problemów mieszkaĉców gminy, wypracowywaniu sposobów ich rozwiązania, definiowaniu zadaĉ
przeznaczonych do realizacji oraz w ocenie
ich wykonania;
zasada efektywnoċci polega na wspólnym
dążeniu gminy i organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów do osiągnićcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadaĉ publicznych;
zasada jawnoċci, uczciwej konkurencji
i wzajemnego poszanowania rozumiana
jest jako udostćpnienie przez strony
współpracy informacji o zamiarach, celach, kosztach i efektach współpracy, poprzez wypracowanie stosownych procedur.

§ 5. 1. Przedmiotowy zakres współpracy gminy
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami okreċla art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym oraz art. 4 ustawy.
2. Gmina współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalnoċć statutową w dziedzinach obejmujących
przedmiotowy zakres współpracy.
§ 6. 1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami ma charakter finansowy i pozafinansowy.
2. Do współpracy o charakterze finansowym należy:
a) powierzenie wykonywania zadaĉ publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
b) wspieranie zadaĉ publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
3. Formy współpracy pozafinansowej:
a) o charakterze informacyjnym:
konsultowanie z podmiotami programu,
odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalnoċci statutowej
tych organizacji,
udzielanie informacji o istnieniu innych
źródeł finansowania, zwłaszcza pochodzących z sektora prywatnego, funduszy celowych i prywatnych fundacji,
b) o charakterze organizacyjnym:
udostćpnianie obiektów gminnych do realizacji zadaĉ publicznych na preferencyjnych zasadach, w szczególnoċci pomieszczeĉ na siedzibć dla organizacji pozarządowych,
pomoc w nawiązywaniu kontaktów,
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tworzenie, w miarć potrzeb, wspólnych
zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządu,
realizacjć wspólnych projektów i inicjatyw
na rzecz społecznoċci lokalnej, szczególnie
z zakresu kultury, turystyki, sportu, rekreacji, podtrzymywania i upowszechniania
tradycji narodowej oraz pomocy społecznej,
c) inne formy współpracy:
sprawowanie patronatu Wójta nad imprezami organizowanymi na terenie Gminy,
fundowanie nagród, pomoc w organizacji
konkursów, udział w komisjach konkursowych,
udział w spotkaniach, konferencjach naradach, szkoleniach organizowanych przez
organizacje pozarządowe.
§ 7. 1. W roku 2012 priorytetowe obszary współpracy obejmują sferć zadaĉ z zakresu:
a) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji
narodowej, pielćgnowanie polskoċci oraz
rozwoju ċwiadomoċci narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
b) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
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dach i w trybie okreċlonych w przepisach o zamówieniach publicznych.
5. Zadanie publiczne może być realizowane
w ramach inicjatywy lokalnej zgodnie z zasadami
wynikającymi z ustawy.
§ 9. 1. Na wniosek organizacji pozarządowej lub
podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3, Wójt może
zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom
wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominićciem otwartego konkursu ofert, realizacjć zadania publicznego
o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie nastćpujące warunki:
a) wysokoċć dofinansowania lub finansowania
zadania publicznego nie przekracza kwoty
10.000zł,
b) termin realizacji zadania nie może przekraczać 90 dni,
c) łączna kwota ċrodków finansowych przekazywanych przez urząd tej samej organizacji
pozarządowej lub temu samem innemu
podmiotowi w tym samym roku kalendarzowym,
nie
może
przekroczyć
kwoty
20 000,00zł.,
d) wysokoċć ċrodków finansowych przekazywanych przez urząd w tym trybie nie może
przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku
budżetowym na realizacjć zadaĉ publicznych
przez podmioty programu.

c) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

2. Sposób rozpatrywania
art. 19a ustawy.

d) działalnoċć wspomagająca rozwój wspólnot
i społecznoċci lokalnych;

§ 10. 1. Organizacja pozarządowa lub inny podmiot może złożyć wniosek dotyczący realizacji zadania publicznego z własnej inicjatywy.

e) turystyka i krajoznawstwo.
2. W 2012 roku na realizacjć programu przeznacza sić ċrodki w wysokoċci 53 000zł.
§ 8. 1. Zlecanie realizacji zadaĉ publicznych organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom
odbywać sić bćdzie na zasadach okreċlonych
w ustawie w trybie otwartego konkursu ofert, chyba
że przepisy odrćbne przewidują inny tryb zlecania
zadania lub można je wykonać efektywniej w inny
sposób.
2. Organizacje pozarządowe lub inne podmioty
mogą z własnej inicjatywy złożyć gminie ofertć realizacji zadaĉ publicznych.
3. Gmina rozpatruje w trybie art. 12 ustawy celowoċć zgłoszonych zadaĉ publicznych, o których
mowa w ust. 2 biorąc pod uwagć stopieĉ w jakim
wniosek odpowiada priorytetowym zadaniom publicznym, zapewnienie wysokiej jakoċci wykonania
danego zadania, dostćpnoċć ċrodków finansowych
na jego realizacjć oraz korzyċci wynikające z realizacji tego zadania przez podmioty Programu.
4. Jeżeli dane zadanie można realizować efektywniej, powierzenie może nastąpić w innym trybie
niż udzielenie dotacji w drodze otwartego konkursu
ofert, w szczególnoċci poprzez zakup usług na zasa-

wniosku

reguluje

2. W terminie 14 dni od wpłynićcia wniosku komórka merytoryczna właċciwa ze wzglćdu na rodzaj
zadania dokonuje oceny celowoċci jego realizacji
kierując sić w szczególnoċci kryteriami okreċlonymi
w art. 12 ust 2 pkt 1 lit a – d.
3. W przypadku stwierdzenia celowoċci realizacji
zadania publicznego informuje wnioskodawcć
o terminie ukazania sić ogłoszenia o naborze wniosków na realizacjć tego zadania.
4. Wnioskodawca wymieniony w ust. 1 nie jest
zobowiązany do składania dodatkowego wniosku
w terminie okreċlonym w ogłoszeniu, wniosek ten
podlega automatycznie procedurze okreċlonej w § 9
ust. 2.
Rozdział 4
Zasady i tryb organizacji otwartego konkursu ofert
§ 11. 1. Wsparcie i powierzenie realizacji zadaĉ
publicznych odbywa sić w drodze otwartych konkursów ofert.
2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza sić w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej
urzćdu oraz na tablicy informacyjnej urzćdu,
w terminie nie krótszym niż 21 dni od dnia wyznaczonego do składania ofert.
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3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest
złożenie oferty zgodnej ze wzorem okreċlonym
w stosownych przepisach wynikających z ustawy
o pożytku publicznym i o wolontariacie.
4. Do oferty należy dołączyć nastćpujące załączniki:
aktualny odpis z właċciwego rejestru,
sprawozdanie merytoryczne i finansowe
(bilans, rachunek wyników, informacja
dodatkowa) za ostatni rok,
aktualny statut.
5. Dotacje nie mogą być wykorzystane na:
zakup gruntów,
działalnoċć gospodarczą,
działalnoċć polityczną,
pokrycie zobowiązaĉ powstałych przed datą zawarcia umowy,
realizacjć inwestycji, z wyłączeniem inwestycji związanych z bezpoċrednią realizacją
zadaĉ publicznych, na które dotacja została przyznana,
pokrycie kosztów utrzymania biura, z wyłączeniem bezpoċrednich kosztów związanych z realizacją zadania publicznego, na
które dotacja została przyznana.
§ 12. 1. Oferty złożone w otwartych konkursach
ofert podlegają procedurze uzupełniania drobnych
braków formalnych:
a) braku właċciwych podpisów pod załącznikami,
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minowoċcią realizacji zleconych zadaĉ publicznych oraz sposób rozliczenia otrzymanych dotacji,
g) dodatkowe szczegółowe kryteria wynikające
z merytorycznej specyfiki danego zadania
zawarte bćdą w regulaminach konkursów.

§ 13. 1. Konkurs ofert przeprowadza sić także
w sytuacji, gdy została zgłoszona tylko jedna oferta.
2. Informacje o rozstrzygnićciu konkursu wraz
z wykazem ofert niespełniających wymogów formalnych jak również ofert, które nie otrzymały dotacji podawane są do publicznej wiadomoċci w sposób okreċlony § 11 ust. 2.
3. Każdy z oferentów może żądać uzasadnienia
wyboru lub odrzucenia oferty.
4. Z oferentem, który wygrał konkurs, sporządzana jest pisemna umowa na powierzenie lub
wsparcie realizacji zadania publicznego.
5. Umowa jest sporządzana na podstawie wzoru
okreċlonego w stosownych przepisach wynikających z ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz ustawy o finansach publicznych.
Rozdział 5
Tryb powołania i zasady działania komisji
konkursowych
§ 14. 1. Komisje konkursowe powoływane są
przez Wójta Gminy celem opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach.
2. Do każdego konkursu powoływana jest odrćbna komisja konkursowa.
3. W skład komisji konkursowej wchodzą:

b) poċwiadczenia załączonych kopii dokumentów za zgodnoċć z oryginałem,

a) przedstawiciele Urzćdu Gminy Lipinki Łużyckie,

c) uzupełnienia sprawozdania finansowego.

b) przedstawiciele organizacji pozarządowych
lub innych podmiotów.

2. Przy rozpatrywaniu ofert komisja konkursowa
kieruje sić w szczególnoċci nastćpującymi kryteriami:
a) możliwoċciami realizacji zadania publicznego
przez organizacjć pozarządową lub inny
podmiot,
b) kalkulacją kosztów realizacji zadania, w tym
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c) propozycją jakoċci wykonywania zadania
i kwalifikacjami osób, przy udziale których
bćdzie ono realizowane,
d) zaangażowaniem finansowych ċrodków własnych oferenta oraz możliwoċcią pozyskania
ċrodków finansowych z innych źródeł na realizacjć tego zadania,
e) wkładem rzeczowym i osobowym, w tym
ċwiadczeniami wolontariuszy i pracą społeczną członków,
f)

dotychczasową współpracą oferenta z samorządem a w szczególnoċci rzetelnoċcią i ter-

§ 15. 1. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje sić przepisy
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postćpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071 ze zm.) dotyczące wyłączenia z postćpowania konkursowego. Członkowie komisji po zapoznaniu sić z wykazem złożonych ofert, składają
oċwiadczenia, których wzory okreċlają załączniki
Nr 1 i 2 do niniejszego programu.
2. W przypadku wyłączenia z postćpowania lub
nieobecnoċci członków komisji, posiedzenie odbywa
sić w zmniejszonym składzie pod warunkiem, że
bierze w nim udział co najmniej 3 osoby.
3. Zadaniem komisji jest badanie i ocena ofert
na realizacjć zadaĉ w 2012 roku złożonych przez
organizacje i inne podmioty oraz przedłożenie Wójtowi Gminy propozycji wyboru ofert, na które proponuje sić udzielenie dotacji.
4. Udział w pracach komisji konkursowej jest
nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
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5. W pracach komisji mogą brać udział z głosem
doradczym także inne osoby, posiadające doċwiadczenie w realizacji zadaĉ bćdących przedmiotem
konkursu.

na tablicy informacyjnej Urzćdu oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej.

§ 16. 1. Członkowie komisji wybierają spoċród
siebie przewodniczącego.

Sposób oceny realizacji programu

2. Funkcjć sekretarza pełni pracownik Urzćdu.
3. Komisja konkursowa rozpatruje oferty w terminie podanym w ogłoszeniu konkursowym.
4. Komisja konkursowa przystćpując do rozstrzygnićcia konkursu ofert, dokonuje nastćpujących
czynnoċci:
a) zapoznaje sić z podmiotami, które złożyły
oferty,
b) stwierdza prawomocnoċć posiedzenia komisji,
c) sprawdza prawidłowoċć ogłoszenia konkursu,
d) ocenia złożone oferty pod wzglćdem formalnym, (poprawne wypełnienie oferty oraz
komplet załączników) – dla każdej oferty wypełnia sić formularz stanowiący załącznik
Nr 3 do niniejszego Programu,
e) odrzuca oferty nie spełniające formalnych
warunków konkursu lub zgłoszone po wyznaczonym terminie,
f)

dokonuje indywidualnej oceny ofert wg kryteriów okreċlonych w ogłoszeniu o konkursie
na realizacjć zadaĉ publicznych w 2012 roku,

g) przeprowadza jawne głosowanie, podczas
którego każdy członek komisji oddaje głos na
ofertć, która jego zdaniem najlepiej wypełnia
warunki konkursu (każdy członek dysponuje
tylko jednym głosem),
h) dokonuje wyboru oferty zwykłą wićkszoċcią
głosów: za wybraną uważa sić ofertć, na którą zostanie oddana najwićksza liczba głosów
– w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego,
i)

sporządza protokół z prac komisji według
wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do niniejszego programu, odczytuje jego treċć i podpisuje protokół.

5. Przeprowadzona przez komisjć konkursową
ocena ofert oraz propozycja rozstrzygnićcia konkursu zostanie przedstawiona Wójtowi Gminy, który
dokona ostatecznego wyboru i zdecyduje o wysokoċci dotacji.
6. Komisja konkursowa rozwiązuje sić z chwilą
rozstrzygnićcia konkursu ofert.
§ 17. Wyniki otwartego konkursu zawierające
nazwć oferenta, nazwć zadania publicznego i wysokoċć przyznanych ċrodków ogłasza sić niezwłocznie

Rozdział 6
§ 18. 1. Sprawozdanie z realizacji programu
przygotuje i przedstawi Wójtowi Gminy pracownik
merytorycznie odpowiedzialny za współpracć z organizacjami pozarządowymi.
2. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2012 Wójt przedstawi Radzie Gminy
Lipinki Łużyckie w terminie do 30 kwietnia 2013r.
3. Sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 2 i 3 zostanie umieszczone na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej urzćdu.
§ 19. 1. Realizacja programu współpracy jest
poddana ewaluacji rozumianej jako planowe działania mające na celu ocenć realizacji wykonania programu.
2. Celem wieloletniego monitoringu realizacji
programu współpracy ustala sić nastćpujące
wskaźniki ewaluacji:
liczba otwartych konkursów ofert,
liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert,
liczba umów zawartych na realizacjć zadania publicznego,
liczba umów, które nie zostały zrealizowane, (rozwiązane, zerwane lub unieważnione),
liczba umów zawartych w formie wsparcia
i w formie powierzenia,
iloċć zadaĉ, których realizacjć zlecono organizacjom pozarządowym w oparciu
o ċrodki budżetowe,
liczba obszarów zadaniowych,
wysokoċć ċrodków finansowych przekazanych organizacjom w poszczególnych obszarach zadaniowych,
liczba beneficjentów realizowanych zadaĉ,
liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w oparciu
o ċrodki budżetowe,
liczba wspólnie realizowanych zadaĉ,
wysokoċć ċrodków finansowych przeznaczonych przez organizacje pozarządowe
oraz inne podmioty na realizacjć zadaĉ
publicznych,
wysokoċć budżetowych ċrodków finansowych przeznaczonych na realizacje Programu.
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§ 20. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy.
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§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Irena Lech

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IX/72/2011
Rady Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 30 listopada 2011r.
OŚWIADCZENIE*
Ja …………………………………………… niżej podpisany przedstawiciel …………………………………………….
………………………………………………………………………………………...., oċwiadczam, że nie pozostajć
w takim stosunku prawnym lub faktycznym z podmiotami biorącymi udział w konkursie, który może budzić
uzasadnioną wątpliwoċć co do mojej bezstronnoċci podczas oceniania ofert. Jednoczeċnie zobowiązujć sić
do udziału w pracy komisji konkursowej oceniającej oferty na realizacjć zadania publicznego.

Lipinki Łużyckie, dnia …………………..

………..………………………………………..
podpis składającego oċwiadczenie

*wypełnia przedstawiciel organizacji pozarządowej
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IX/72/2011
Rady Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 30 listopada 2011r.
OŚWIADCZENIE*
Ja ……………………………………………… niżej podpisany oċwiadczam, że nie pozostajć w takim stosunku
prawnym lub faktycznym z podmiotami biorącymi udział w konkursie, który może budzić uzasadnioną wątpliwoċć co do mojej bezstronnoċci podczas oceniania ofert.

Lipinki Łużyckie, dnia …………………..

…….…………………………………………..
podpis składającego oċwiadczenie

*wypełnia przedstawiciel Urzćdu Gminy Lipinki Łużyckie
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IX/72/2011
Rady Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 30 listopada 2011r.

FORMULARZ OCENY FORMALNEJ OFERTY
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa podmiotu składającego ofertć
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….………………………………………………………………………………..
Nazwa zadania
Nr oferty …………………………………………………………………

TAK
Warunki formalne
Czy oferta została złożona w zamknićtej kopercie, na której umieszczono pełną na1
zwć oferenta i jego adres oraz tytuł zadania?
Czy oferta została złożona w terminie okreċlonym w ogłoszeniu o otwartym kon2
kursie ofert?
Czy oferta została złożona przez podmiot uprawniony do uczestnictwa w otwartym
3
konkursie ofert?
4
Czy oferta została złożona na obowiązującym wzorze oferty?
5
Czy nie dokonano żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty?
6
Czy oferta została opracowana w jćzyku polskim?
7
Czy oferta jest kompletna i zawiera odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania?
Czy oferta została podpisana przez osoby upoważnione do składania oċwiadczeĉ
8
woli w imieniu organizacji lub podmiotu?
Czy do oferty dołączone są wszystkie wymagane oraz poprawnie wypełnione za9
łączniki?
Uwagi:
Oferta spełnia warunki formalne i jest dopuszczona do oceny indywidualnej
*należy postawić znak X w odpowiedniej rubryce

Podpisy członków komisji:
1. ……………………………..
2. ……………………………..
3. ......................................

Lipinki Łużyckie, dnia ………………………..

NIE*
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Załącznik Nr 4
do uchwały Nr IX/72/2011
Rady Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 30 listopada 2011r.

Protokół
z posiedzenia komisji konkursowej oceniającej oferty złożone na realizację zadania publicznego
w 2012 roku
.…………………………………….……………………………………………………………………………………………….
Nazwa zadania

w dniu …………………………………………………………………..
Komisja w składzie:
1. Przewodniczący komisji - …………………………………………………………………………………………………...
2. Członek komisji - ……………………………………………………………………………………………………………..
3. Członek komisji - ……………………………………………………………………………………………………………..
ustaliła, że na realizacjć zadania:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa zadania

wpłynćło/a/ ………….ofert/a/ złożonych/a/ przez:
1. …………………………………………………….. – oferta Nr 1
2. …………………………………………………….. – oferta Nr 2
Komisja dokonała nastćpujących czynnoċci:
I. Przewodniczący komisji zapoznał komisjć z zasadami działania komisji konkursowych opiniujących oferty
na realizacjć zadaĉ publicznych oraz z treċcią ogłoszenia otwartego konkursu na realizacjć zadania.
II. Komisja dokonała oceny formalnej ofert poprzez wypełnienie dla każdej oferty formularza oceny formalnej oferty
Po dokonaniu oceny formalnej ofert komisja postanowiła:
a. dopuċcić do dalszej czćċci konkursu oferty spełniające wymogi formalne:
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………
b. Nie dopuċcić do dalszej czćċci konkursu ofert:
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………
Uzasadnienie:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Uzasadnienie:
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
III. Członkowie komisji dokonali indywidualnej oceny ofert dopuszczonych do udziału w dalszej czćċci konkursu według kryteriów okreċlonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie na realizacjć zadania publicznego.
IV. Komisja przeprowadziła głosowanie jawne w wyniku, którego poszczególne oferty uzyskały nastćpującą
iloċć głosów „ZA”:*
Oferta Nr 1 ……………………………………………………………………………………………………………………….
Oferta Nr 2 ……………………………………………………………………………………………………………………….
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V. W wyniku przeprowadzonego głosowania komisja dokonała wyboru oferty Nr ……………, jako oferty
najkorzystniejszej dla realizacji zadania…………………………………………………………………………………….
Nazwa zadania

i postanowiła przedstawić Wójtowi tć ofertć do zawarcia umowy o udzielenie dotacji.**
Lipinki Łużyckie, dnia …………………………….
Przewodniczący komisji konkursowej ………..…………………….
Członkowie:
1. ………………………………………….……………………………….
2. ……………………………………………………………………….….
*w przypadku gdy w głosowaniu bierze udział jedna oferta pkt IV przyjmuje brzmienie:
„Komisja przeprowadza głosowanie jawne nad przedstawieniem oferty Nr … Wójtowi Gminy Lipinki Łużyckie proponowanej do zawarcia umowy o udzielenie dotacji.
W wyniku przeprowadzonego głosowania oddano głosów:
- „ZA” - …
- „PRZECIW” - …
**w przypadku gdy głosowanie przeprowadzono nad jedną ofertą pkt V otrzymuje brzmienie:
„W wyniku przeprowadzonego głosowania komisja postanowiła przedstawić Wójtowi Gminy Lipinki Łużyckie wybór
oferty Nr … na realizacjć zadania…………………………………………..……………… do zawarcia umowy o udzielenie dotacji.
2 969
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UCHWAŁA NR IX/75/2011
RADY GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE
z dnia 30 listopada 2011r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lipinki Łużyckie i jej jednostkom
podległym, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 59
ust. 1 – 3 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia
15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87
i 88 traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L
Nr 379 z 28.12.2006r.) Rada Gminy Lipinki Łużyckie
uchwala, co nastćpuje:
§ 1. 1. Uchwała okreċla szczegółowe zasady,
sposób i tryb umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należnoċci pienićżnych mających
charakter cywilnoprawny zwanych dalej „należnoċciami cywilnoprawnymi”, przypadających Gminie
Lipinki Łużyckie i jej jednostkom organizacyjnym, od
osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowoċci prawnej zwanych dalej „dłużnikami”.
2. Uchwała ma zastosowanie do umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty
należnoċci cywilnoprawnych należnych Gminie Lipinki Łużyckie a pobieranych przez:
1) jednostki budżetowe (w tym Urząd Gminy),
2) samorządową instytucjć kultury.

§ 2. Do umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należnoċci cywilnoprawnych uprawniony jest w przypadku, gdy należnoċć:
1) nie przekracza kwoty 5.000zł. – kierownik jednostki podległej,
2) nie przekracza kwoty 20.000zł. – Wójt Gminy
Lipinki Łużyckie na wniosek kierownika jednostki o której mowa w pkt. 1,
3) powyżej kwoty 20.000zł. – Wójt dokonuje umorzenia po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady
Gminy Lipinki Łużyckie.
§ 3. 1. Należnoċci cywilnoprawne mogą zostać
umorzone w całoċci lub w czćċci, na wniosek dłużnika wyłącznie w przypadku uzasadnionym ważnym
interesem dłużnika lub interesem publicznym,
w szczególnoċci jeżeli terminowe spłacenie należnoċci cywilnoprawnych mogłoby zagrażać istotnym
interesom dłużnika, zwłaszcza egzystencji jego lub
jego rodziny albo dalszemu funkcjonowaniu lub gdy
jest to uzasadnione szczególnie ważnymi wzglćdami
społecznymi lub gospodarczymi.
2. Umorzenie należnoċci cywilnoprawnych może
nastąpić również z urzćdu w przypadku wystąpienia
okolicznoċci wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy
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z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).
§ 4. 1. Umorzenie należnoċci oraz odroczenie
terminu spłaty całoċci lub czćċci należnoċci albo
rozłożenie płatnoċci lub czćċci należnoċci na raty,
dokonanego na wniosek dłużnika – nastćpuje
w drodze pisemnego zawiadomienia tego dłużnika
o wyniku rozpatrzenia jego wniosku lub – w razie
takiej potrzeby – zawarcia na piċmie stosownego
porozumienia lub ugody w sprawie.
2. Umorzenie należnoċci oraz odroczenie terminu spłaty całoċci lub czćċci należnoċci albo rozłożenie płatnoċci całoċci lub czćċci należnoċci na raty,
dokonane z urzćdu w drodze jednostronnego
oċwiadczenia woli przez osobć uprawnioną, powinno mieć formć pisemną oraz zawierać co najmniej
szczegółowe uzasadnienie merytoryczne i prawne.
§ 5. 1. Jeżeli umorzenie obejmuje czćċć należnoċci, wyznacza sić termin zapłaty pozostałej do uregulowania czćċci należnoċci oraz odsetek należnych,
naliczonych od dnia pierwotnego terminu zapłaty do
dnia zapłaty w stosunku do pozostałej do zapłaty
czćċci należnoċci. W tym przypadku dłużnika poucza
sić, iż niedotrzymanie terminu zapłaty pozostałej
czćċci należnoċci skutkuje odstąpieniem od umorzenia.
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2. Od należnoċci, której termin zapłaty odroczono lub rozłożono na raty nie pobiera sić odsetek za
zwłokć za okres, od dnia złożenia wniosku, włącznie
z tym dniem, do dnia upływu terminu zapłaty.
3. Brak zapłaty jakiejkolwiek raty w terminie powoduje natychmiastową wymagalnoċć pozostałej
czćċci należnoċci wraz z odsetkami, w tym również
odsetkami o których mowa w ust. 2.
§ 7. Organ uprawniony o którym mowa w § 2, na
wniosek dłużnika prowadzącego działalnoċć gospodarczą, może dokonać umorzeĉ, odroczeĉ spłaty lub
rozkładać na raty należnoċci cywilnoprawne, które:
1) nie stanowią pomocy publicznej
2) stanowią pomoc de minimis – w zakresie i na
zasadach okreċlonych w bezpoċrednio obowiązujących aktach prawa Wspólnot Europejskich
dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis
§ 8. 1. Wniosek o którym mowa w § 3 ust. 1 powinien zawierać:
1) dane dłużnika:
a) w przypadku dłużnika nie bćdącego przedsićbiorcą : imić, nazwisko, PESEL oraz adres
zamieszkania,

2. Nieuregulowanie należnoċci okreċlonej
w ust. 1 powoduje postawienie w stan natychmiastowej wymagalnoċci całej należnoċci wraz z należnymi odsetkami za zwłokć.

b) w przypadku dłużnika bćdącego przedsićbiorcą: imić i nazwisko (dot. os. fiz.), lub nazwć i adres siedziby (dot. pozostałych osób)
oraz NIP, REGON,

3. Umorzenie należnoċci głównej powoduje jednoczesne umorzenie należnoċci ubocznych. Jeżeli
umorzenie dotyczy czćċci należnoċci głównej, w odpowiednim stosunku procentowym podlegają umorzeniu należnoċci uboczne.

2) sprecyzowanie i uzasadnienie wniosku o zastosowanie ulgi,

4. Umorzenie należnoċci, za którą odpowiada solidarnie wićcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy
okolicznoċci uzasadniające umorzenie zachodzą
wobec wszystkich dłużników.

4) okreċlenie iloċci rat oraz terminu ich spłaty
w przypadku wniosku o rozłożenie na raty.

5. Kwoty należnoċci cywilnoprawnych tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie
ulegają kumulacji.
§ 6. 1. W przypadkach, jeżeli terminowe spłacenie należnoċci cywilnoprawnych mogłoby zagrażać
istotnym interesom dłużnika, zwłaszcza egzystencji
jego lub jego rodziny albo dalszemu funkcjonowaniu lub gdy jest to uzasadnione szczególnie ważnymi wzglćdami społecznymi lub gospodarczymi, organ o którym mowa w § 2 na udokumentowany
wniosek dłużnika może jednorazowo odroczyć termin zapłaty całoċci lub czćċci należnoċci albo rozłożyć płatnoċć całoċci lub czćċci należnoċci cywilnoprawnych na raty na okres nie dłuższy niż 12 miesićcy licząc od dnia złożenia wniosku.

3) okreċlenie terminu spłaty w przypadku wniosku
o odroczenie terminu płatnoċci

2. Do wniosku dłużnik zobowiązany jest dołączyć
dokumenty potwierdzające zasadnoċć udzielenia
wnioskowanej ulgi oraz oċwiadczenie o sytuacji
majątkowej:
1) źródłach i wysokoċci dochodów dłużnika oraz
osób prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe i liczbie osób bćdących na jego
utrzymaniu (zaċwiadczenie o osiąganych dochodach dłużnika oraz członków rodziny np.:
kserokopia PIT. Odcinek renty, emerytury, zaċwiadczenie potwierdzające status bezrobotnego itp. ),
2) stanie finansowym dłużnika (dokumenty potwierdzające ponoszone koszty),
3) istniejących innych zobowiązaniach dłużnika
(np. umowy kredytowe),
4) złym stanie zdrowia (zaċwiadczenia lekarskie).
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3. Organ, o którym mowa w § 2 może żądać od
dłużnika dodatkowych wyjaċnieĉ oraz dokumentów
niezbćdnych dla rozstrzygnićcia sprawy.
4. Nie uzupełnienie wniosku przez dłużników
w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie
go bez rozpatrzenia.
5. W przypadku ubiegania sić o pomoc publiczną
– pomoc de minimis, dłużnik zobowiązany jest do
przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy
dokumentów wymaganych przepisami art. 37 ust. 1
i 2, ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postćpowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 ze
zm.) oraz wydanych na podstawie ust. 2a tej ustawy
przepisami wykonawczymi, a także art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia
15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87
i 88 traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L
Nr 379 z 28.12.2006r.).
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okazały sić fałszywe, bądź zgoda została wydana
w wyniku przestćpstwa albo dłużnik wprowadził
organ uprawniony w błąd co do okolicznoċci, które
stanowiłyby podstawć wyrażenia zgody.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy.
§ 11. Traci moc uchwała Nr IV/25/2003 Rady
Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 22 stycznia 2003 roku
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania
wierzytelnoċci z tytułu należnoċci pienićżnych, do
których nie stosuje sić przepisów ustawy – ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu
tych należnoċci oraz wskazania organów do tego
uprawnionych.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Irena Lech

§ 9. Organ może cofnąć swoją zgodć na umorzenie, odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na
raty należnoċci cywilnoprawnych jeċli wyjdzie na
jaw, że dowody na podstawie, których wydał zgodć
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UCHWAŁA NR XIV/77/11
RADY GMINY SZCZANIEC
z dnia 30 listopada 2011r.
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Szczaniec z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie w 2012r.
Na podstawie art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalnoċci pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010r.
Nr 234, poz. 1536 ze zm.: Dz. U. z 2011r. Nr 112,
poz. 654, Nr 205, poz. 1211, Nr 209, poz. 1244), po
przeprowadzeniu konsultacji uchwala sić, co nastćpuje :
§ 1. 1. Doceniając to, że istotną cechą społeczeĉstwa demokratycznego, elementem spajającym
i aktywizującym społecznoċć lokalną jest aktywna
działalnoċć organizacji pozarządowych oraz realizując zadania, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalnoċci pożytku publicznego i wolontariacie uchwala sić program współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalnoċci pożytku publicznego i wolontariacie.
2. Program reguluje współpracć pomićdzy Gminą Szczaniec a organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalnoċci pożytku publicznego i wolontariacie, okreċlając cele, priorytety
i zasady tej współpracy. Pozwoli on na wspieranie
przez gminć działalnoċci tych organizacji i podmio-

tów oraz skuteczną realizacjć przez nie zadaĉ publicznych na rzecz społecznoċci lokalnej.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1. ustawie – należy rozumieć ustawć z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalnoċci pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity
Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 późn. zm.).
2. celach priorytetowych – należy przez to rozumieć
wybrane zadania z zakresu zadaĉ własnych
gminy, okreċlone corocznie w programie
współpracy, celem powierzenia poprzez konkurs – do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalnoċć
pożytku publicznego,
3. konkursie – należy przez to rozumieć konkurs na
realizacjć zadaĉ publicznych gminy dotowaną
z budżetu Gminy Szczaniec,
4. „organizacji” – należy rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalnoċci pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 234,
poz. 1536 z późn. zm.).
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§ 3. 1. Celem głównym programu współpracy
z „organizacjami” w 2012 roku jest efektywne wykorzystanie społecznej aktywnoċci w zaspokajaniu
zbiorowych potrzeb mieszkaĉców Gminy Szczaniec.
2. Cele szczegółowe realizacji współpracy:
1) zaangażowanie jak najwićkszej liczby osób
z terenu gminy do czynnego udziału w życiu
społecznym;
2) pobudzenie do działania osób wykluczonych
społecznie;
3) nawiązywanie kontaktów mićdzynarodowych;
4) efektywniejsza realizacja zadaĉ publicznych
poprzez zlecanie „organizacjom” na zasadach
okreċlonych w ustawie;
5) ċciċlejsza współpraca z „organizacjami” poprzez wspólne informowanie i konsultacje projektów uchwał w sprawach dotyczących działaĉ
tych „organizacji”;
6) eliminacja nierównoċci społecznych;
7) pomoc dla osób wymagających stałej opieki
profilaktycznej z zakresu pomocy społecznej;
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prowadzenia konkursu ofert na realizacjć zadaĉ
zleconych przez gminć „organizacjom”, realizacji polityki społecznej i finansowej gminy wytyczonej przez Radć Gminy Szczaniec, dysponowania ċrodkami zaplanowanymi w budżecie
gminy na współpracć z „organizacjami”, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3) Komisja Konkursowa w zakresie opiniowania
złożonych ofert.
§ 5. Zakres przedmiotowy współpracy Gminy
Szczaniec z „organizacjami” prowadzącymi, odpowiednio do terytorium działania organów gminy,
działalnoċć pożytku publicznego obejmuje realizacjć
zadaĉ publicznych okreċlonych w art. 4 ustawy
w zakresie odpowiadającym zadaniom gminy.
§ 6. 1. Ustala sić na rok 2012 nastćpujące zadania priorytetowe Gminy Szczaniec, które mogą być
zlecone do realizacji „organizacjom” mićdzy innymi:
1) upowszechniania kultury i tradycji,
2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
i sportu:
a) sportowe szkolenie dzieci i młodzieży,

8) tworzenie warunków sprzyjających do rozwoju
kultury fizycznej na terenie Gminy Szczaniec;

b) tworzenie możliwoċci uczestnictwa w imprezach sportowych,

9) rozwój nauki i kultury na terenie Gminy Szczaniec;

c) organizowanie zgrupowaĉ sportowych,

10) ochrona ċrodowiska naturalnego;

d) wspieranie działaĉ na rzecz rozwoju fizycznego mieszkaĉców Gminy,

11) zmniejszenie kosztów realizacji zadaĉ publicznych poprzez bardziej efektywniejsze działania

e) wspieranie działaĉ na rzecz upowszechniania
wiedzy na temat kultury fizycznej w Gminie.

3. Cele o których mowa w ust. 1 i 2 bćdą realizowane w szczególnoċci poprzez:

2. Wysokoċć ċrodków finansowych planowanych na realizacjć zadaĉ publicznych ujćtych
w programie współpracy z „organizacjami” na rok
2012 wynosi 50.000zł. W razie nie wykorzystania
ċrodków finansowych przeznaczonych na realizacjć
poszczególnych zadaĉ priorytetowych, dopuszcza
sić możliwoċć przenoszenia, w roku budżetowym,
niewykorzystanych ċrodków w ramach pozostałych
priorytetów.

a) okreċlenie kierunków realizacji zadaĉ publicznych,
b) zapewnienie udziału „organizacji” w realizacji
zadaĉ publicznych,
c) wykorzystanie potencjału i możliwoċci „organizacji”,
d) zwićkszenie iloċci ċwiadczonych usług publicznych oraz podniesienie ich standardu,
e) obniżenie kosztów realizacji zadaĉ publicznych
w wyniku wykorzystania bezpłatnej pomocy
wolontariuszy,
f)

zabezpieczenie w budżecie Gminy Szczaniec
ċrodków finansowych umożliwiających pełne
i terminowe wykonywanie zadaĉ.
§ 4. W realizacji programu uczestniczą:

1) Rada Gminy Szczaniec i jej Komisje - w zakresie
uchwalenia rocznego programu współpracy
z „organizacjami”, utrzymywania kontaktów
z liderami „organizacji” (zapraszanie na posiedzenia Komisji stosownie do omawianych
spraw),
2) Wójt Gminy Szczaniec – w zakresie wyznaczenia pracownika do współpracy z „organizacjami”, powołania komisji konkursowej do prze-

3. Przenoszenie niewykorzystanych ċrodków budżetowych dokonywane bćdzie wyłącznie na podstawie kwot przeznaczonych w budżecie na dotacje
i tylko w zakresie upoważnienia organu wykonawczego, do dokonywania wydatków i na podstawie upoważnienia do zmian przez organ stanowiący.
§ 7. Program współpracy Gminy Szczaniec z organizacjami
pozarządowymi
obowiązuje
od
01.01.2012r. do 31.12.2012r.
§ 8. 1. Finansowe formy współpracy z „organizacjami”
1) Gmina Szczaniec zleca realizacjć zadaĉ publicznych w formie:
a) wspierania realizacji zadaĉ publicznych,
b) powierzania realizacji zadaĉ publicznych.
2) Zlecanie „organizacjom” realizacjć zadaĉ publicznych odbywa sić w trybu otwartego kon-
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kursu ofert, chyba że przepisy odrćbne przewidują inny tryb zlecania.

dającym ją podmiotem mogą budzić zastrzeżenia co do jej bezstronnoċci.

2. Pozafinansowe formy współpracy Gminy
Szczaniec z „organizacjami” to:

6) Każdy członek komisji konkursowej podpisuje
oċwiadczenie o bezstronnoċci.

1) wsparcie merytoryczne i infrastrukturalne „organizacji”,

7) W przypadku stwierdzenia istnienia powiązaĉ,
o których mowa w pkt. 5, członek komisji zostaje wyłączony z oceny oferty podmiotu, z którym
powiązanie wystćpuje.

2) przekazywanie informacji o realizacji zadaĉ publicznych,
3) prowadzenie elektronicznej bazy danych „organizacji”,
4) konsultowanie dokumentów strategicznych
i uchwał Rady Gminy dotyczących działalnoċci
statutowej „organizacji”, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
5) podejmowanie inicjatyw integrujących „organizacje” wokół zadaĉ ważnych dla lokalnego
ċrodowiska,
6) wzajemnie informowanie sić o planowanych
kierunkach działalnoċci i współdziałaniu w celu
zharmonizowania tych kierunków,
7) inicjowanie lub współorganizowanie szkoleĉ
dotyczących mićdzy innymi pozyskiwania ċrodków z funduszy Unii Europejskiej,
8) prowadzenie działalnoċci doradczej związanej
z funkcjonowaniem „organizacji”.
3. Otwarte konkursy, o których mowa w § 8
ust. 1 pkt. 2 ofert są ogłaszane i przeprowadzane
w oparciu o przepisy ustawy i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze oraz kompetencje właċciwego organu gminy.
4. W celu zaopiniowania złożonych ofert na realizacjć zadaĉ publicznych w ramach konkursów
ofert Wójt Gminy powołuje komisjć konkursową.
1) Komisja Konkursowa jest powołana w zakresie
sprawdzenia pod wzglćdem formalnym merytorycznym i dokonania oceny oraz okreċlenia
wysokoċci dofinansowania najkorzystniejszych
ofert zgłoszonych przez podmioty prowadzące
działalnoċć społecznie użyteczną w sferze zadaĉ publicznych okreċlonych w ustawie o działalnoċci pożytku publicznego i o wolontariacie.
2) Komisja Konkursowa składa sić z pićciu osób,
trzech przedstawicieli wskazanych przez Wójta
Gminy oraz dwóch osób wskazanych przez
„organizacjć” nie biorące udziału w konkursie.
3) Komisja może powołać osobć z głosem doradczym posiadającą specjalistyczną wiedzć z zakresu rozpatrywanego w ramach konkursu
ofert zadania publicznego.
4) Do członków komisji konkursowej biorących
udział w opiniowaniu ofert stosuje sić przepisy
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. (Kodeks postćpowania administracyjnego Dz. U. z 2000r.
Nr 98, poz. 1071 z póz. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
5) W ocenie oferty złożonej w konkursie, nie może
brać udziału osoba, której powiązania ze skła-

8) Komisja obraduje zawsze w składzie, co najmniej 3 osób należących do składu Komisji.
9) Posiedzeniom Komisji przewodniczy Przewodniczący Komisji, a w przypadku jego nieobecnoċci osoba upoważniona przez Przewodniczącego.
10) Przewodniczącego komisji wybierają członkowie komisji poprzez głosowanie.
11) Terminy i miejsce zebraĉ Komisji ustalane bćdą przez Przewodniczącego Komisji.
12) Komisja w pierwszej kolejnoċci sprawdza oferty
pod wzglćdem formalnym.
13) Komisja sprawdza oferty także pod wzglćdem
ich zgodnoċci z zakresem zadaĉ okreċlonych
w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na zadania publiczne na rok 2012r. Oferty niezgodne
z tym zakresem zostają odrzucone.
14) Członkowie komisji przy ocenie poszczególnych
ofert pod wzglćdem merytorycznym stosują
nastćpujące kryteria ocen:
a) merytoryczna wartoċć oferty (zgodnoċć z potrzebami społecznymi, innowacyjnoċć, sposób przygotowania)
b) możliwoċć realizacji zadania przez organizacjć (kwalifikacje, uprawnienia, doċwiadczenie
realizatorów, wyposażenie rzeczowe niezbćdne do wykonywania zadania, charakter
wczeċniejszych kontaktów w ramach realizacji zadaĉ publicznych
15) Ocena danej oferty jest ważna, o ile została
oceniona przez przynajmniej 3 osoby z komisji.
16) Komisja na podstawie informacji zawartych
w ofercie może zaproponować kwotć dofinansowania, a także wskazać pozycje wymienione
w budżecie projektu, które zostaną objćte dofinansowaniem.
17) Komisja zastrzega sobie prawo do zapraszania
przedstawicieli reprezentujących oferentów
w celu składania wyjaċnieĉ dotyczących oferty.
18) Komisja dokonuje wyboru najlepszej oferty.
19) Komisja może dokonać wyboru wićcej niż jednej oferty.
20) Oferty niekompletne nie bćdą rozpatrywane
przez Komisjć.
21) Przewodniczący Komisji sporządza z posiedzenia Komisji zbiorczy protokół.
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5. „Organizacje” z własnej inicjatywy mogą złożyć ofertć realizacji zadaĉ publicznych, tak że tych,
które są realizowane dotychczas w inny sposób, np.
przez organy administracji publicznej. Przy rozpatrzeniu takiej oferty stosuje sić odpowiednio przepisy ustawy o działalnoċci pożytku publicznego i wolontariacie.

2. Wójt Gminy, nie później niż do dnia 30 kwietnia 2013r. przedłoży Radzie Gminy sprawozdanie
z realizacji Programu.

§ 9. 1. Tryb postćpowania o udzielenie dotacji,
sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonania zleconego zadania okreċla ustawa oraz wydane
na jej podstawie rozporządzenie.

§ 11. 1. Prace nad przygotowaniem Programu
zostały zainicjowane i przeprowadzone przez Urząd
Gminy Szczaniec.

2. Wysokoċć ċrodków finansowych planowanych na realizacjć zadaĉ publicznych ujćtych w niniejszym programie okreċla uchwała budżetowa
Rady Gminy Szczaniec na 2012.
3. „Organizacja” w okresie otrzymywania dotacji, jest zobowiązana do zamieszczenia w swoich
materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu
lub dofinansowaniu zadania przez Gminć Szczaniec.
§ 10. 1. Miernikami efektywnoċci realizacji Programu w danym roku bćdą informacje dotyczące
w szczególnoċci:
1) liczby ogłoszonych otwartych konkursów ofert;
2) liczby ofert, które wpłynćły od „organizacji”;
3) liczby umów zawartych z „organizacjami” na
realizacjć zadaĉ publicznych w ramach ċrodków finansowych przekazanych organizacjom
przez Gminć Szczaniec;
4) wysokoċci ċrodków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy Szczaniec na realizacjć
zadaĉ publicznych przez organizacje;
5) liczby osób, które były adresatami (beneficjentami) działaĉ publicznych realizowanych przez
„organizacje”;
6) liczby wspólnych przedsićwzićć podejmowanych przez organizacje pozarządowe i Gminć
Szczaniec;
7) stopnia zgodnoċci realizowanych przez organizacje zadaĉ publicznych z priorytetami przyjćtymi w Programie.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie upublicznione na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Gminy Szczaniec.

2. Przygotowanie Programu objćło realizacjć
w zaplanowanych terminach nastćpujących działaĉ:
1) zebranie propozycji do projektu Programu zgłaszanych przez organizacje pozarządowe;
2) przygotowanie przez właċciwe merytorycznie
komórki organizacyjne Urzćdu informacji na
temat wysokoċci planowanych ċrodków finansowych przeznaczonych na realizacjć zadaĉ
publicznych przez „organizacje" oraz priorytetów w realizacji zadaĉ publicznych;
3) rozpatrzenie opinii i uwag złożonych przez „organizacje”;
4) opracowanie projektu Programu z uwzglćdnieniem opinii i uwag uzyskanych od organizacji;
5) skierowanie projektu Programu do konsultacji;
6) rozpatrzenie opinii i uwag złożonych przez „organizacje” podczas konsultacji;
7) przedłożenie na posiedzeniu Rady Gminy
Szczaniec projektu uchwały w sprawie przyjćcia
Programu.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Szczaniec.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Józef Starzyński
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UCHWAŁA NR IX/59/2011
RADY GMINY BOGDANIEC
z dnia 19 grudnia 2011r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz
art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r.
Nr 95, poz. 613 ze zm.) uchwala sić, co nastćpuje:

z działalnoċcią rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a) od 7 ton, a poniżej 12 ton – 700,00zł,

1) od samochodu cićżarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej:

6) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masć
całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnoċcią rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego okreċla załącznik Nr 3 do uchwały,

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie –
600,00zł,

7) od autobusu w zależnoċci od liczby miejsc do
siedzenia:

§ 1. Stawki podatku od ċrodków transportowych
wynoszą rocznie:

b) powyżej 5.5 tony do 9 ton włącznie –
800,00zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1.000,00zł.
2) od samochodu cićżarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
w zależnoċci od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki
podatku okreċla załącznik Nr 1 do uchwały,
3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3.5 ton i powyżej 12 ton –
1.000,00zł,
4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton –
stawki podatku okreċla załącznik Nr 2 do
uchwały,
5) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masć
całkowitą, z wyjątkiem związanych wyłącznie

a) mniejszej niż 30 miejsc – 700,00zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.100,00zł.
§ 2. Tracą moc:
1) uchwała Nr XXVIII/245/2010 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie
ustalenia wysokoċci stawek podatku od ċrodków transportowych.
2) uchwała Nr VIII/51/2011 Rady Gminy Bogdaniec
z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia
wysokoċci stawek podatku od ċrodków transportowych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego, a okreċlone w niej stawki
obowiązują od dnia 1 stycznia 2012r.
Przewodnicząca Rady
Janina Mirosława Cytlak
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IX/59/2011
Rady Gminy Bogdaniec
z dnia 19 grudnia 2011r.

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

mniej niż

12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

Stawka podatku
(w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Dwie osie
700,00
800,00
1.000,00
1.100,00
Trzy osie
800,00
1.000,00
1.100.00
1.200,00
1.300,00
1.300,00
Cztery osie i więcej
1.000,00
1.200,00
1.300,00
1.726,00
1.726,00

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
800,00
1.000,00
1.100,00
1.310,00
1.000,00
1.100,00
1.200,00
1.300,00
1.650,00
1.650,00
1.200,00
1.300,00
1.726,00
2.560,00
2.560,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IX/59/2011
Rady Gminy Bogdaniec
z dnia 19 grudnia 2011r.
Stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego, przystosowanych do
używania łącznie z naczepa lub przyczepa o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub
wyższej niż 12 ton.
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów ciągnika siodłowego +
naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

Stawka podatku
(w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważnie
Dwie osie
1.000,00
1.100,00
1.300,00
1.480,00
Trzy osie
1.301,00
1.800.00

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych.
1.100,00
1.300,00
1.400,00
2.030,00
1.800,00
2.660,00
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IX/59/2011
Rady Gminy Bogdaniec
z dnia 19 grudnia 2011r.

Stawki podatku od środków transportowych od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalna masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton.
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów:
naczepa/ przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

Stawka podatku
(w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne)z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
Jedna oś
500,00
600,00
700,00
Dwie osie
600,00
700,00
900,00
1.200,00
Trzy osie
710,00
990,00

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
600,00
700,00
800,00
700,00
900,00
1.350,00
1.780,00
990,00
1.340,00
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UCHWAŁA NR IX/62/2011
RADY GMINY BOGDANIEC
z dnia 19 grudnia 2011r.
zmieniająca uchwałę Nr VIII/52/2011 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie wzorów
formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6a ust. 11
ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym
(Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zm.), art. 6 ust. 13
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze
zm.) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października
2002r. o podatku leċnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze
zm.) uchwala co nastćpuje:

§ 2. W uchwale Nr VIII/52/2011 Rady Gminy
Bogdaniec z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie
wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych uchyla sić w § 1 pkt 2.

§ 1. Okreċla sić wzór deklaracji w sprawie podatku od nieruchomoċci dla osób prawnych (DN-1)
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Rady
Janina Mirosława Cytlak

§ 3. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy .
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2012r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
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Załącznik
do uchwały Nr IX/62/2011
Rady Gminy Bogdaniec
z dnia 19 grudnia 2011r.
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UCHWAŁA NR XII/54/2011
RADY GMINY BYTNICA
z dnia 20 grudnia 2011r.
w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania
niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z 2001 roku z późn zm.), art. 6 ust. 13
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010
Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn.
zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z 30 października 2002 roku
o podatku leċnym (tekst jedn. Dz. U. Nr 200,
poz. 1682 z późn. zm.) uchwala sić co nastćpuje:
§ 1. 1. Ustala sić wzór formularza informacji na
podatek od nieruchomoċci, rolnego i leċnego dla
podatników okreċlonych w art. 6 ust. 6 w/w ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych, w art. 6a ust. 8
w/w ustawy o podatku rolnym, w art. 6 ust. 2 w/w
ustawy o podatku leċnym, stanowiący załącznik Nr 1
do niniejszej uchwały.
2. Ustala sić wzór deklaracji na podatek od nieruchomoċci na dany rok podatkowy dla podatników
okreċlonych w art. 6 ust. 9 oraz ust. 11 w/w ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Ustala sić wzór deklaracji na podatek rolny na
dany rok podatkowy dla podatników okreċlonych
w art. 6a ust. 8 pkt 1 oraz ust. 10 w/w ustawy

o podatku rolnym, stanowiący załącznik Nr 3 do
niniejszej uchwały.
4. Ustala sić wzór deklaracji na podatek leċny na
dany rok podatkowy dla podatników okreċlonych
w art. 6 ust. 5 pkt 1 oraz ust. 7 w/w ustawy o podatku leċnym, stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/196/2005 Rady Gminy w Bytnicy z dnia 23 wrzeċnia 2010 roku
w sprawie okreċlenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbćdnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomoċci, leċnego i rolnego
§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym
Województwa Lubuskiego i obowiązuje od roku
2012.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach
ogłoszeĉ w miejscach publicznych na terenie gminy
Bytnica.
Przewodniczący Rady
Tomasz Kotlarz

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 142

– 13468 –

Poz. 2979
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XII/54/2011
Rady Gminy Bytnica
z dnia 20 grudnia 2011r.

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 142

– 13469 –

Poz. 2979

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 142

– 13470 –

Poz. 2979

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 142

– 13471 –

Poz. 2979

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 142

– 13472 –

Poz. 2979

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 142

– 13473 –

Poz. 2979

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 142

– 13474 –

Poz. 2979
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XII/54/2011
Rady Gminy Bytnica
z dnia 20 grudnia 2011r.

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 142

– 13475 –

Poz. 2979

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 142

– 13476 –

Poz. 2979

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 142

– 13477 –

Poz. 2979
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XII/54/2011
Rady Gminy Bytnica
z dnia 20 grudnia 2011r.

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 142

– 13478 –

Poz. 2979

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 142

– 13479 –

Poz. 2979

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 142

– 13480 –

Poz. 2979

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 142

– 13481 –

Poz. 2979
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XII/54/2011
Rady Gminy Bytnica
z dnia 20 grudnia 2011r.

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 142

– 13482 –

Poz. 2979

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 142

– 13483 –

Poz. 2979

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 142

9 74

– 13484 –

Poz. 2979

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 142

– 13485 –

Poz. 2980, 2981

2980
2 9 75

UCHWAŁA NR XII/55/2011
RADY GMINY BYTNICA
z dnia 20 grudnia 2011r.
w sprawie: zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób
fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 o samorządzie gminnym (jednolity
tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst -Dz. U.
z 2010r. Nr 95, poz 613 z późn. zm.), art. 6 b, 6 c
ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym
(jednolity tekst Dz. U. Nr 136, poz. 969 z 2006r.
z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z 30 października
2002r. o podatku leċnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682
z 2002r. z późn. zm.) art. 9, art. 28 § 4, art. 31 ustawy
z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Rada
Gminy w Bytnicy uchwala :
§ 1. Zarządza sić pobór podatku rolnego, leċnego, od nieruchomoċci oraz łącznego zobowiązania
pienićżnego w drodze inkasa.
§ 2. Na inkasentów wyznacza sić sołtysów wsi:

2. Bytnica – Bożena Drupka,
3. Dobrosułów – HeNryk Sieluk,
4. Drzewica – Sylwia Wiċniewska,
5. Grabin – Tomasz Malek,
6. Gryżyna – Piotr Jćdrzejek,
7. Struga – Iwona Napieralska.
§ 3. Z tytułu pobrania podatków ustala sić wynagrodzenie dla inkasentów w wysokoċci 6% od
kwoty pobranej.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Bytnica.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 2012 roku.
Przewodniczący Rady
Tomasz Kotlarz

1. Budachów – Danuta Spychała,

===================================================================================
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UCHWAŁA NR XII/56/2011
RADY GMINY BYTNICA
z dnia 20 grudnia 2011r.
w sprawie zarządzenia poboru opłaty miejscowej, określenia inkasentów oraz określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso opłaty miejscowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 17 ust. 1
i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010r.
Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), § 1 uchwały
Nr XXI/103/08 Rady Gminy Bytnica z dnia 22 grudnia
2008 roku w sprawie ustalenia miejscowoċci, w których pobierana jest opłata miejscowa, Rada Gminy
Bytnica uchwala, co nastćpuje:
§ 1. Zarządza sić pobór opłaty miejscowej
w drodze inkasa we wszystkich miejscowoċciach na
terenie Gminy Bytnica.
§ 2. Zarządza sić pobór opłaty miejscowej
w drodze inkasa przez osoby kierujące hotelami,
motelami, pensjonatami, domami wczasowymi,
oċrodkami wypoczynkowymi lub wycieczkowymi,

schroniskami, campingami, polami biwakowymi,
gospodarstwami agroturystycznymi, pokojami goċcinnymi i kwaterami prywatnymi albo podobnymi
obiektami usługowymi, w których przebywają czasowo osoby podlegające opłacie.
§ 3. Z tytułu pobrania podatków ustala sić wynagrodzenie dla inkasentów w wysokoċci 6% od
kwoty pobranej.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Bytnica.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 2012 roku
Przewodniczący Rady
Tomasz Kotlarz

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 142

– 13486 –

Poz. 2982, 2983

2982
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UCHWAŁA NR XIX.102.2011
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE
z dnia 20 grudnia 2011r.
zmieniająca uchwałę Nr XVII.95.2011 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie
określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), uchwala sić co
nastćpuje :
§ 1. W § 1 ust. 2 pkt. 3 uchwały Nr XVII.95.2011
Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 30 listopada 2011
roku w sprawie okreċlenia stawek podatku od nieruchomoċci oraz zwolnieĉ od podatku od nieruchomoċci słowa
„związanych z prowadzeniem działalnoċci gospodarczej w zakresie udzielania ċwiadczeĉ
zdrowotnych, zajćtych przez podmioty udzielające tych ċwiadczeĉ"

„związanych z udzielaniem ċwiadczeĉ zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalnoċci
leczniczej, zajćtych przez podmioty udzielające
tych ċwiadczeĉ".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2012r.
§ 4. Uchwała podlega ponadto podaniu do wiadomoċci publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gubin o statusie miejskim.
Przewodniczący Rady
Leszek Ochotny

zastćpuje sić słowami

===================================================================================
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UCHWAŁA NR XIX.103.2011
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE
z dnia 20 grudnia 2011r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości,
podatek rolny i podatek leśny
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6,
ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613
z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U z 2006r. Nr 136,
poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia
30 października 2002r. o podatku leċnym (Dz. U
Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.), uchwala sić co nastćpuje:
§ 1. W uchwale Nr XIII/144/2007 Rady Miejskiej
w Gubinie z dnia 25 października 2007r. w sprawie
wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomoċci, podatek rolny i podatek leċny
(Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 116, poz. 1522) wprowadza sie
nastćpujące zmiany:
1) Załącznik Nr 1 – „Deklaracja na podatek od nieruchomoċci” otrzymuje brzmienie jak załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały

2) Załącznik Nr 4 – „Informacja o nieruchomoċciach i obiektach budowlanych składana
w celu ustalenia podatku od nieruchomoċci”
otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2012r.
§ 6. Uchwała podlega ponadto podaniu do wiadomoċci publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gubin o statusie miejskim.
Przewodniczący Rady
Leszek Ochotny

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 142

– 13487 –

Poz. 2983
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIX.103.2011
Rady Miejskiej w Gubinie
z dnia 20 grudnia 2011r.

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 142

– 13488 –

Poz. 2983

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 142

– 13489 –

Poz. 2983

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 142

– 13490 –

Poz. 2983

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 142

– 13491 –

Poz. 2983
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIX.103.2011
Rady Miejskiej w Gubinie
z dnia 20 grudnia 2011r.

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 142

– 13492 –

Poz. 2983

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 142

– 13493 –

Poz. 2983

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 142

78

– 13494 –

Poz. 2983

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 142

– 13495 –

Poz. 2984

2984
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UCHWAŁA NR XIV/82/2011
RADY GMINY NIEGOSŁAWICE
z dnia 20 grudnia 2011r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek, zwolnień oraz wzorów formularzy na
podatek od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 5
ust. 1, art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U.
z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn zm.), uchwala sić, co
nastćpuje:
§ 1. W uchwale Nr XXX/160/2009 Rady Gminy
w Niegosławicach z dnia 2 grudnia 2009 roku
(Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 140, poz. 2016) wprowadza sić nastćpujące zmiany:
1. § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Okreċla sić wysokoċć rocznych stawek podatku od nieruchomoċci:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalnoċci gospodarczej, bez wzglćdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,70zł
od 1m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajćtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,00zł od 1ha
powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajćtych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalnoċci pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
– 0,28zł od 1m2 powierzchni,
2) od budynków lub ich czćċci:
a) mieszkalnych – 0,67zł od 1m2 powierzchni
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalnoċci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich czćċci zajćtych na prowadzenie działalnoċci
gospodarczej – 19,20zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
c) zajćtych na prowadzenie działalnoċci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym mate-

riałem siewnym – 6,50zł od 1m2 powierzchni
użytkowej,
d) związanych z udzielaniem ċwiadczeĉ zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalnoċci
leczniczej, zajćtych przez podmioty udzielające
tych ċwiadczeĉ – 4,10zł od 1m2 powierzchni
użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajćtych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalnoċci pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
– 2,60zł od 1m2 powierzchni użytkowej;
3) od budowli – 2% ich wartoċci okreċlonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7.”
2. § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Okreċla sić wzory formularzy obowiązujące
na terenie gminy Niegosławice:
1) „Deklaracja na podatek od nieruchomoċci od
osób prawnych i jednostek organizacyjnych
wymienionych w art. 6 ust. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – wzór DN-1, stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały”,
2) „Informacja w sprawie podatku od nieruchomoċci od osób fizycznych – wzór IN-1, stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały.”
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają
bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady
Kocik Leszek

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 142

– 13496 –

Poz. 2984
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIV/82/2011
Rady Gminy Niegosławice
z dnia 20 grudnia 2011r.

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 142

– 13497 –

Poz. 2984

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 142

– 13498 –

Poz. 2984

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 142

– 13499 –

Poz. 2984
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIV/82/2011
Rady Gminy Niegosławice
z dnia 20 grudnia 2011r.

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 142

2 9 79

– 13500 –

Poz. 2984

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 142

– 13501 –

Poz. 2985, 2986

2985
2 980

UCHWAŁA NR XII/88/2011
RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM
z dnia 20 grudnia 2011r.
w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobierana jest opłata miejscowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
w związku z art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia
2007r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać
miejscowoċć, w której można pobierać opłatć miejscową (Dz. U. Nr 249, poz. 1851), Rada Miejska
w Oċnie Lubuskim uchwala, co nastćpuje:

wypoczynkowych lub szkoleniowych, co stanowi
podstawć do pobierania opłaty miejscowej jest Miasto Oċno Lubuskie.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Oċna Lubuskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Henryk Łapko

§ 1. Ustala sić, że miejscowoċcią położoną na terenie Gminy Oċno Lubuskie, spełniającą minimalne
warunki klimatyczne, krajobrazowe oraz umożliwiające pobyt osób fizycznych w celach turystycznych,

===================================================================================
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UCHWAŁA NR XII/89/2011
RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM
z dnia 20 grudnia 2011r.
w sprawie wysokości stawek i zasad poboru opłaty miejscowej obowiązujących na terenie Miasta i Gminy
Ośno Lubuskie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
art. 17 ust. 5 i art. 19 pkt. 1 lit. b oraz pkt 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95,
poz. 613 z późn. zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r.
(M. P. 2011 Nr 95, poz. 961), uchwały Nr XII/88/2011
Rady Miejskiej w Oċnie Lubuskim z dnia 20 grudnia
2011r. w sprawie ustalenia miejscowoċci, w których
pobierana jest opłata miejscowa, Rada Miejska
w Oċnie Lubuskim uchwala, co nastćpuje:

wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych
w miejscowoċci Oċno Lubuskie.
§ 3. Zarządza sić pobór opłaty miejscowej
w drodze inkasa. Poboru dokonują inkasenci:
1) od osób przebywających w oċrodkach wypoczynkowych, hotelach, domach wypoczynkowych, schroniskach, polach namiotowych i podobnych zakładach – kierownicy lub wyznaczeni przez nich pracownicy,
2) od pozostałych osób- kwaterodawcy.
§ 4. Pobrane kwoty opłaty miejscowej inkasent
rozlicza w Urzćdzie Miasta i Gminy Oċno Lubuskie
do dnia 5 nastćpnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

§ 1. 1. Okreċla sić dzienną stawkć opłaty miejscowej w kwocie – 2,00zł.

§ 5. Inkasenci pobierający opłatć miejscową
otrzymują wynagrodzenie w wysokoċci 10% sumy
zainkasowanej opłaty.

2. Stawka opłaty miejscowej dla osób małoletnich i osób dorosłych uczących sić do 25 roku życia
wynosi 1,00zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Oċna Lubuskiego.

§ 2. Opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobć w celach
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§ 7. Traci moc uchwała Nr XI/75/2011 Rady Miejskiej w Oċnie Lubuskim z dnia 24 listopada 2011r.
w sprawie: wysokoċci stawek i zasad poboru opłaty
miejscowej obowiązujących na terenie Miasta
i Gminy Oċno Lubuskie.

Poz. 2986, 2987, 2988

wództwa Lubuskiego i ma zastosowanie na rok podatkowy 2012.
Przewodniczący Rady
Henryk Łapko

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Woje-
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UCHWAŁA NR XI/59/2011
RADY GMINY TUPLICE
z dnia 20 grudnia 2011r.
w sprawie zmian w uchwale Nr X/53/2011 Rady Gminy Tuplice z dnia 30.11.2011r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 5
ust. 1 i 2, art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami)
uchwala sić, co nastćpuje:

tych ċwiadczeĉ – od 1m² powierzchni użytkowej
– 4,40zł”.
2. § 2 ust. 1 cytowanej wyżej uchwały otrzymuje
brzmienie:

§ 1. Dokonuje sić zmian w uchwale Nr X/53/2011
Rady Gminy Tuplice z dnia 30.11.2011r. w nastćpujący sposób:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy.

„ustala sić dzienną stawkć opłaty targowej
w wysokoċci 11,00zł”.

1. § 1 ust. 2 lit. d cytowanej wyżej uchwały
otrzymuje brzmienie:

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

„związanych z udzielaniem ċwiadczeĉ zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalnoċci
leczniczej, zajćtych przez podmioty udzielające

Przewodniczący Rady
Sylwester Mazurkiewicz
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UCHWAŁA NR XII/74/11
RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO1
z dnia 30 listopada 2011r.
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19,
poz. 115, poz. 838, z 2007r. Nr 23, poz. 136 i Nr 192,
poz. 1381, z 2008r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391
i Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 19, poz. 100 i 101,
Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323, z 2010r. Nr 106,
poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466 oraz
z 2011r. Nr 5, poz. 13 i Nr 159, poz. 945) uchwala sić,
co nastćpuje:
§ 1. Uchwała okreċla stawki opłat za zajćcie pasa
drogowego dróg powiatowych, których zarządcą
jest Zarząd Dróg Powiatowych w Mićdzyrzeczu
i Burmistrz Mićdzyrzecza (zgodnie z porozumieniem
zawartym pomićdzy Powiatem Mićdzyrzeckim oraz
Gminą Mićdzyrzecz w sprawie przejćcia zadaĉ
z zakresu zarządzania droga powiatową), na cele

niezwiązane z budową, przebudową, remontem,
utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym, których
zarządcą jest Zarząd Dróg Powiatowych w Mićdzyrzeczu i Burmistrz Mićdzyrzecza, zwanym
dalej „pasem drogowym”;
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeĉ infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego, zwanych dalej „urządzeniami”;
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
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Poz. 2988

4) zajćcia pasa drogowego na prawach wyłącznoċci w celach innych niż wymienione w pkt 1 – 3.

4) przy zajćciu jezdni pow. 50% do całkowitego
zajćcia jezdni – 9zł;

§ 2. Za zajćcie 1m2 pasa drogowego, o którym
mowa § 1 pkt 1 i 4, ustala sić nastćpujące stawki
opłat za każdy dzieĉ zajćcia:

5) pozostałych elementów pasa drogowego – 2zł.

1) chodników, poboczy, placów w ciągach dróg,
ċcieżek rowerowych, ciągów pieszych oraz pasów dzielących – 3zł;

§ 3. 1. Za zajćcie pasa drogowego, o którym
mowa w § 1 pkt 2 ustala sić nastćpujące roczne
stawki opłat za 1 m2 pasa drogowego zajćtego przez
rzut poziomy umieszczanego urządzenia:

2) przy zajćciu jezdni do 20% szerokoċci – 3zł;
3) przy zajćciu jezdni pow. 20% do 50% szerokoċci
– 6zł;
Lokalizacja urządzenia w pasie drogowym
Lp.

Lokalizacja urządzenia w terenie

W poprzek drogi

Wzdłuż drogi
W jezdni

Poza jezdnią

1

Poza terenem zabudowanym

70zł

28zł

14zł

2

W obszarze zabudowanym

35zł

16zł

8zł

2. Za umieszczenie urządzenia na drogowym
obiekcie inżynierskim ustala sić roczną stawkć opłaty za 1 m2 pasa drogowego zajćtego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia – w wysokoċci
180zł.
3. Roczne stawki opłat w wysokoċci okreċlonej
w ust. 1 i 2 obejmują pełny rok kalendarzowy
umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na
drogowym obiekcie inżynierskim.
§ 4. 1. Za zajćcie pasa drogowego w celu
umieszczenia w pasie drogowym obiektów, o których mowa w § 1 pkt 3 ustala sić nastćpujące stawki
opłat za każdy dzieĉ zajćcia 1m2 pasa drogowego
zajćtego przez rzut poziomy obiektu budowlanego,
niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego:
1) poza obszarem zabudowanym – 0,60zł;

b) zawierającej informacje o gminie, powiecie
lub województwie, w szczególnoċci w postaci planów, map, tablic lub plansz – 0,20zł;
2) reklamy inne niż wymienione w pkt 1 – 3zł.
3. Dla reklam ċwietlnych i podċwietlanych stawkć opłaty okreċlonej w ust. 2 pkt 1 lit. a i pkt 2 podwyższa sić o 100%.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XV/102/04 Rady Powiatu w Mićdzyrzeczu z dnia 4 lutego 2004r.
w sprawie wysokoċci stawek opłat za zajćcie pasa
drogowego (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 11, poz. 195
i Nr 47, poz. 864, z 2005r. Nr 19, poz. 380 oraz
z 2007r. Nr 64, poz. 938), z wyjątkiem § 3 ust. 3a,
który traci moc z dniem 31 grudnia 2018r.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia
2012r.
Przewodniczący Rady
Lesław Hołownia

2) w obszarze zabudowanym – 0,50zł.
2. Za zajćcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala sić nastćpujące stawki opłat za każdy dzieĉ zajćcia 1m2 powierzchni:
1) reklamy:
a) o powierzchni nieprzekraczającej 1m2, umieszczonej nad obiektem lub na obiekcie,
w którym prowadzona jest działalnoċć gospodarcza, zawierającej wyłącznie informacje
o prowadzonej przez przedsićbiorcć działalnoċci gospodarczej – 1,50zł,
2 983

___________________________
1

Rada Powiatu w Mićdzyrzeczu jest organem stanowiącym powiatu na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592,
z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200,
poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271, z 2003r. Nr 162,
poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173, poz. 1218,
z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92,
poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40,
poz. 240 i Nr 106, poz. 675 oraz 2011r. Nr 21, poz. 113 i Nr 149,
poz. 887).
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UCHWAŁA NR XII/76/11
RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO1
z dnia 30 listopada 2011r.
o zmianie uchwały w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli
Na podstawie art. 30 ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r.
Nr 97, poz. 674 z późn. zm.2) uchwala sić, co nastćpuje:

sokoċci 15% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z wyższym wykształceniem
magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym, za każdą przeprowadzoną w tych klasach
godzinć nauczania;

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/255/09 Rady Powiatu
w Mićdzyrzeczu z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastćpstw dla nauczycieli (Dz. Urz.
Woj. Lub. Nr 149, poz. 2200) wprowadza sić nastćpujące zmiany:

2) nauczycielom klas specjalnych dla dzieci upoċledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym w wysokoċci 20% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z wyższym wykształceniem magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym, za każdą przepracowaną w tych klasach godzinć nauczania.".

1) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W budżetach szkół tworzy sić dla wszystkich
nauczycieli zakładowy fundusz z odpisu na dodatki motywacyjne, w wysokoċci 4% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z wyższym wykształceniem magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym, na jeden etat kalkulacyjny, z wyłączeniem ċrodków finansowych
przeznaczonych na dodatek motywacyjny dyrektora szkoły.";
2) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Dodatek za pracć w warunkach uciążliwych
przysługuje:

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1lutego
2012r.
Przewodniczący Rady
Lesław Hołownia
_____________________________________
1

Rada Powiatu wykonuje zadania i kompetencje organu prowadzącego, na podstawie art. 91d pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela.
2
Zmiany wymienionej ustawy zostały zapisane w Dz. U. z 2006r.
Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007r. Nr 17, poz. 95,
Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176,
poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008r. Nr 145,
poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458,
Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219,
poz. 1706 oraz z 2011r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206.

1) nauczycielom klas specjalnych dla dzieci upoċledzonych umysłowo w stopniu lekkim w wy-
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DECYZJA NR OSZ-4210-47(14)/2011/40/IX/BO
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 21 grudnia 2011r.
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2
pkt 2 i 3 oraz art. 45 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U.
z 2006r. Nr 89, poz. 625, ze zm.) oraz na podstawie
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postćpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r.
Nr 98, poz. 1071 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 6 wrzeċnia 2011r., w sprawie zatwierdzenia
taryfy dla ciepła Zakładu Energoelektrycznego
"Energo-Stil" Sp. z o.o. siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim zwanego w dalszej czćċci decyzji „Przedsićbiorstwem energetycznym”, posiadającego:
1) numer w rejestrze przedsićbiorców Krajowego
Rejestru Sądowego (KRS): 0000087694,

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP): 599-22-77261,
postanawiam
1) zatwierdzić taryfć dla ciepła, ustaloną przez
Przedsićbiorstwo energetyczne, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,
2) ustalić okres obowiązywania taryfy dla ciepła na
okres do dnia 31 marca 2013r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postćpowania
administracyjnego, na wniosek Przedsićbiorstwa
energetycznego, posiadającego koncesje udzielone
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przez Prezesa Urzćdu Regulacji Energetyki (zwanego
dalej „Prezesem URE”) z dnia 26 listopada 1998r. na
przesyłanie i dystrybucjć ciepła Nr PCC/682/40/W/1/
98/MS ze zm. oraz na obrót ciepłem Nr OCC/192/40/
W/1/98/MS ze zm., w dniu 8 wrzeċnia 2011r. zostało
wszczćte postćpowanie administracyjne w sprawie
zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez
Przedsićbiorstwo energetyczne.
W trakcie postćpowania administracyjnego Przedsićbiorstwo energetyczne było wzywane przez Prezesa URE do uzupełnienia wniosku, złożenia wyjaċnieĉ oraz dokonania poprawek pismami z dnia
20 wrzeċnia 2011r., 19 października 2011r., 15 listopada 2011r. oraz 1 grudnia 2011r. Odpowiedzi
Przedsićbiorstwa energetycznego oraz dodatkowe
wyjaċnienia wpłynćły do Oddziału Terenowego URE
w dniach 10 października 2011r., 7 i 28 listopada
2011r. oraz 12 i 16 grudnia 2011r. Nastćpnie pismem
z dnia 16 grudnia 2011r. Przedsićbiorstwo energetyczne zostało poinformowane o zakoĉczeniu postćpowania administracyjnego oraz o możliwoċci
zapoznania sić z materiałem dowodowym. W dniu
16 grudnia 2011r. Przedsićbiorstwo energetyczne
poinformowało, że nie skorzysta ze swojego uprawnienia.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne,
przedsićbiorstwa energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalnoċci gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła
oraz obrotu ciepłem ustalają taryfy dla ciepła, które
podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE.
W toku postćpowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że
Przedsićbiorstwo energetyczne opracowało taryfć
zgodnie z zasadami okreċlonymi w art. 45 ust. 1 – 5
ustawy Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzeċnia
2010r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeĉ z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010r. Nr 194, poz. 1291),
zwanego w dalszej czćċci decyzji „rozporządzeniem
taryfowym”.
Stawki opłat skalkulowane zostały przez Przedsićbiorstwo energetyczne na podstawie uzasadnionych
kosztów prowadzenia działalnoċci, zaplanowanych
dla pierwszego roku stosowania taryfy. Ocena tych
kosztów została dokonana, zgodnie z § 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego, na podstawie porównania
uzasadnionych jednostkowych kosztów planowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy z uzasadnionymi jednostkowymi kosztami wynikającymi
z kosztów poniesionych w roku kalendarzowym poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy.
Okres obowiązywania taryfy został ustalony, do dnia
31 marca 2013r. zgodnie z wnioskiem Przedsićbiorstwa, co umożliwi obowiązywanie taryfy przez okres
co najmniej 12 miesićcy oraz weryfikacjć kosztów
stanowiących podstawć ustalenia stawek opłat po
upływie terminu ich stosowania.
W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w sentencji.

Poz. 2990
POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje Przedsićbiorstwu energetycznemu odwołanie do Sądu
Okrćgowego w Warszawie – Sądu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów – za moim poċrednictwem, w terminie dwutygodniowym od
dnia jej dorćczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy
Prawo energetyczne, w związku z art. 47946
pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postćpowania cywilnego).
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadoċć
wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej
decyzji i wartoċci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwićzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek
o uchylenie albo zmianć decyzji – w całoċci lub
czćċci (art. 47949 Kodeksu postćpowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Północno - Zachodniego Oddziału Terenowego
Urzćdu Regulacji Energetyki z siedzibą
w Szczecinie, ul. Żubrów 3, 71-617 Szczecin.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku
z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy Prawo energetyczne, taryfy zostanie skierowana do ogłoszenia na koszt Przedsićbiorstwa energetycznego w Dzienniku Urzćdowym Województwa
Lubuskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy Prawo energetyczne, zmiana taryfy może zacząć obowiązywać nie wczeċniej niż po upływie 14 dni i nie
później niż do 45 dnia od dnia jej publikacji
w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Z upoważnienia
Prezesa Urzćdu Regulacji Energetyki
Główny specjalista
Załącznik
do decyzje Nr OSZ-4210-47(14)/2011/40/IX/BO
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 21 grudnia 2011r.
Taryfa dla ciepła
I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Taryfa zawiera stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom przez Zakład Energoelektryczny
„ENERGO-STIL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoċcią, działający na podstawie koncesji udzielonych decyzjami Prezesa URE na:
przesyłanie i dystrybucjć ciepła z dnia
26 listopada 1998r. Nr PCC/682/40/W/1/98/
MS (zmieniona decyzją Prezesa URE z dnia
30 wrzeċnia 1999r. Nr PCC/682/S/40/U/3/99,
zmieniona decyzją Prezesa URE z dnia
20 lutego 2006r. Nr PCC/682A/40/W/OSZ/
2006/ZD, zmieniona decyzją Prezesa URE
z dnia 21 grudnia 2007r. Nr PCC/682-ZTO/
40/W/OSZ/2007/CK ),
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obrót ciepłem z dnia 26 listopada 1998r.
Nr OCC/192/40/W/1/98/MS (zmieniona decyzją Prezesa URE z dnia 30 wrzeċnia
1999r. Nr OCC/192/S/40/U/3/99, zmieniona
decyzją Prezesa URE z dnia 21 grudnia
2007r. Nr OCC/192-ZTO/40/W/OSZ/2007/
CK).
2. Taryfa została ustalona przy uwzglćdnieniu
w szczególnoċci postanowieĉ:
1) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 ze zmianami),
2) rozporządzenia Ministra Gospodarki, z dnia
17 wrzeċnia 2010r., w sprawie szczegółowych
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeĉ z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U.
Nr 194, poz. 1291), zwanego w dalszej czćċci taryfy „rozporządzeniem taryfowym”,
3) rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy,
z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów
ciepłowniczych (Dz. U. Nr 16, poz. 92).
3. Okreċlone w taryfie stawki opłat stosuje sić
dla poszczególnych grup odbiorców, odpowiednio
do zakresu ċwiadczonych usług.
4. Ustalone w taryfie stawki opłat nie zawierają
podatku od towaru i usług (VAT). Podatek VAT nalicza sić zgodnie z obowiązującymi stawkami.
II. OBJAŚNIENIA POJĘĆ UŻYWANYCH W TARYFIE
Użyte w taryfie pojćcia oznaczają:
1. odbiorca – każdego, kto otrzymuje lub pobiera
energić cieplną na podstawie umowy z przedsićbiorstwem energetycznym,
2. sprzedawca – Zakład Energoelektryczny „Energo-Stil” Sp. z o.o. – dystrybutor ciepła – przedsićbiorstwo energetyczne dostarczające odbiorcy ciepło na podstawie umowy sprzedaży
ciepła lub umowy o ċwiadczenie usług przesyłowych zawartej z tym odbiorcą,
3. źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia
lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,
4. sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do wćzłów
cieplnych,
5. przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego wćzła
cieplnego albo odcinek zewnćtrznych instalacji
odbiorczych za grupowym wćzłem cieplnym
lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach,
6. wćzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia
lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów noċnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji iloċci ciepła dostarczanego
do instalacji odbiorczych,
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7. grupowy wćzeł cieplny – wćzeł cieplny obsługujący wićcej niż jeden obiekt,
8. zewnćtrzna instalacja odbiorcza – odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy wćzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi
w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy wćzeł cieplny lub
źródło ciepła,
9. obiekt – budowlć lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
10. układ pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczony
do stosowania, zgodnie z odrćbnymi przepisami, zespół urządzeĉ służących, do pomiaru iloċci i parametrów noċnika ciepła, których wskazania stanowią podstawć do obliczenia należnoċci z tytułu dostarczania ciepła,
11. moc cieplna – iloċć ciepła wytworzonego lub
dostarczonego do podgrzania okreċlonego noċnika ciepła albo iloċć ciepła odebranego z tego
noċnika w jednostce czasu,
12. zamówiona moc cieplna – ustaloną przez odbiorcć lub podmiot ubiegający sić o przyłączenie do sieci ciepłowniczej najwićkszą moc
cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z okreċlonymi w odrćbnych przepisach warunkami
technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbćdna dla zapewnienia:
a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza
w pomieszczeniach,
b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej
wody w punktach czerpalnych,
c) prawidłowej pracy innych urządzeĉ lub instalacji,
13. przyłączeniowa moc cieplna – moc cieplną
ustaloną przez przedsićbiorstwo energetyczne
dla danej sieci ciepłowniczej na podstawie zamówionej mocy cieplnej przez odbiorców przyłączonych do tej sieci, po uwzglćdnieniu strat
mocy cieplnej podczas przesyłania ciepła tą
siecią oraz niejednoczesnoċci wystćpowania
szczytowego poboru mocy cieplnej u odbiorców,
15. warunki obliczeniowe:
a) obliczeniową temperaturć powietrza atmosferycznego okreċloną dla strefy klimatycznej,
w której są zlokalizowane obiekty, do których
jest dostarczane ciepło,
b) normatywną temperaturć ciepłej wody,
16. sezon grzewczy – okres w którym warunki atmosferyczne powodują koniecznoċć ciągłego
dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów.
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III. PODZIAŁ ODBIORCÓW NA GRUPY TARYFOWE
Podział odbiorców na grupy taryfowe dokonany
został wg nastćpujących kryteriów:
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sieci ciepłowniczych,
miejsca dostarczania ciepła.

rodzaju noċnika
Grupy odbiorców
Lp.

Grupa
taryfowa

1.

C1A

2.

C1B

3.

C2

4.

C3

Charakterystyka odbiorców
Odbiorcy zasilani poprzez sieci PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział
Elektrociepłownia Gorzów, oraz sieć należącą do ZE Energo-Stil Sp. z o.o. i eksploatowaną
przez sprzedawcć. Miejscem dostarczania ciepła są wćzły cieplne lub przyłącza stanowiące
własnoċć odbiorcy i eksploatowane przez odbiorcć. Noċnikiem ciepła jest ciepła woda.
Odbiorcy zasilani poprzez sieci ciepłownicze PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna
S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów, oraz sieć ciepłowniczą, grupowe wćzły cieplne
i zewnćtrzne instalacje odbiorcze należące do ZE Energo-Stil Sp. z o.o. i eksploatowane
przez sprzedawcć. Miejscem dostarczania ciepła są instalacje odbiorcze w obiektach odbiorców. Noċnikiem ciepła jest ciepła woda.
Odbiorcy zasilani parą o temperaturze 180°C i ciċnieniu 0,4MPa, poprzez sieć ciepłowniczą
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów oraz
sieć ciepłowniczą należącą do ZE Energo-Stil Sp. z o.o.i eksploatowaną przez sprzedawcć.
Miejscem dostarczania ciepła są wćzły cieplne stanowiące własnoċć odbiorcy i eksploatowane przez odbiorcć.
Odbiorcy zasilani parą o temperaturze 210°C i ciċnieniu 1,2MPa, poprzez sieć ciepłowniczą
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów oraz
sieć ciepłowniczą należącą do ZE Energo-Stil Sp. z o.o.i eksploatowaną przez sprzedawcć.
Miejscem dostarczania ciepła są wćzły cieplne stanowiące własnoċć odbiorcy i eksploatowane przez odbiorcć.

IV. RODZAJE ORAZ WYSOKOŚCI STAWEK OPŁAT
Stawki opłat dla poszczególnych grup odbiorców

1.Grupa taryfowa C1A; tabela 4.1.
Stawki opłat
netto
zł/MW/rok
10 480,52
1
Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe
rata - zł/MW/m-c
873,38
2
Zmienna stawka opłaty za usługi przesyłowe
zł/GJ
2,80
W rozliczeniach z odbiorcami grupy C1A sprzedawca stosuje, oprócz stawek opłat zawartych w taryfie, ceny
i stawki opłat ustalone przez wytwórcć ciepła, to jest PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Oddział Elektrociepłownia Gorzów.
Lp.

Wyszczególnienie

Jedn. miary

2. Grupa taryfowa C1B; tabela 4.2.
Stawki opłat
netto
zł/MW/rok
19 302,70
1
Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe
rata - zł/MW/m-c
1 608,56
2
Zmienna stawka opłaty za usługi przesyłowe
zł/GJ
4,98
W rozliczeniach z odbiorcami grupy C1B sprzedawca stosuje, oprócz stawek opłat zawartych w taryfie, ceny
i stawki opłat ustalone przez wytwórcć ciepła, to jest PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Oddział Elektrociepłownia Gorzów.
Lp.

Wyszczególnienie

Jedn. miary
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3. Grupa taryfowa C2; tabela 4.3.
Stawki opłat
netto
zł/MW/rok
27 527,82
1
Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe
rata - zł/MW/m-c
2 293,99
2
Zmienna stawka opłaty za usługi przesyłowe
zł/GJ
2,20
W rozliczeniach z odbiorcami grupy C2 sprzedawca stosuje, oprócz stawek opłat zawartych w taryfie, ceny
i stawki opłat ustalone przez wytwórcć ciepła, to jest PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Oddział Elektrociepłownia Gorzów.
Lp.

Wyszczególnienie

Jedn. miary

4. Grupa taryfowa C3; tabela 4.4.
Stawki opłat
netto
zł/MW/rok
9 203,94
1
Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe
rata - zł/MW/m-c
767,00
2
Zmienna stawka opłaty za usługi przesyłowe
zł/GJ
1,88
W rozliczeniach z odbiorcami grupy C3 sprzedawca stosuje, oprócz stawek opłat zawartych w taryfie, ceny
i stawki opłat ustalone przez wytwórcć ciepła, to jest PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Oddział Elektrociepłownia Gorzów.
Lp.

Wyszczególnienie

Jedn. miary

5. Stawki opłat za przyłączenie do sieci; tabela 4.5.
Lp.
Wyszczególnienie
Jedn. miary
Stawki opłat netto
1
Przyłącze o ċrednicy DN 32
zł / metr
128,52
2
Przyłącze o ċrednicy DN 40
zł / metr
135,87
3
Przyłącze o ċrednicy DN 50
zł / metr
147,16
4
Przyłącze o ċrednicy DN 65
zł / metr
165,51
Zgodnie z art. 7 ust. 11 ustawy Prawo Energetyczne, przedsićbiorstwo w umowie o przyłączenie do sieci
ciepłowniczej może stosować stawki niższe niż ustalone na podstawie wyżej wymienionych zasad.
V. ZASADY OBLICZANIA OPŁAT
W rozliczeniu z odbiorcami ciepła, sprzedawca stosuje zasady okreċlone w rozdziale 4 rozporządzenia
taryfowego dla dystrybutora ciepła.
VI. WARUNKI STOSOWANIA STAWEK OPŁAT
1. Standardy jakoċciowe obsługi odbiorców
Ustalone w niniejszej taryfie stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakoċciowych
obsługi odbiorców, które zostały okreċlone w rozdziale 6 rozporządzenia w sprawie szczegółowych
warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych.
2. W przypadkach:
uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazaĉ układu pomiarowo –
rozliczeniowego,
niedotrzymania przez strony warunków
umowy sprzedaży ciepła,
udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy,
2 985

nielegalnego poboru ciepła
stosuje sić odpowiednio postanowienia okreċlone
w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.
VI. ZASADY WPROWADZANIA ZMIANY CEN
I STAWEK OPŁAT
Sposób i terminy zawiadamiania odbiorców
o wprowadzeniu zmiany cen i stawek opłat.
1. O każdej zmianie stawek opłat sprzedawcy
oraz o zmianie cen i stawek opłat w taryfie PGE
Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów, odbiorcy zostaną
powiadomieni pisemnie, co najmniej na 14 dni
przed wprowadzeniem nowych cen i stawek opłat.
2. Sprzedawca wprowadza taryfć do stosowania
nie wczeċniej niż po upływie 14 dni i nie później niż
do 45 dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
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DECYZJA NR OSZ-4210-51(11)/2011/14720/III/RN
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 22 grudnia 2011r.
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2
pkt 2 i 3 oraz art. 45 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U.
z 2006r. Nr 89, poz. 625 ze zm.) oraz na podstawie
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postćpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r.
Nr 98, poz. 1071 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 7 października 2011r. w sprawie zatwierdzenia
taryfy dla ciepła Przedsićbiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Strzelcach Krajeĉskich posiadającego:
1) numer w rejestrze przedsićbiorców Krajowego
Rejestru Sądowego (KRS): 0000326968,
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP): 281-00620-28,
zwanego w dalszej czćċci decyzji „Przedsićbiorstwem energetycznym”
postanawiam
1) zatwierdzić taryfć dla ciepła, ustaloną przez
Przedsićbiorstwo energetyczne, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,
2) ustalić okres obowiązywania taryfy dla ciepła na
okres do dnia 31 stycznia 2013r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postćpowania
administracyjnego, na wniosek Przedsićbiorstwa
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą
w Strzelcach Krajeĉskich, posiadającego koncesje
udzielone przez Prezesa Urzćdu Regulacji Energetyki
(zwanego dalej „Prezesem URE”) w dniu 6 sierpnia
2009r. na wytwarzanie ciepła Nr WCC/1196/14720/W/
OSZ/2009/WK ze zm. oraz na przesyłanie i dystrybucjć ciepła Nr PCC/1168/14720/W/OSZ/2009/WK,
w dniu 12 października 2011r. zostało wszczćte postćpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsićbiorstwo energetyczne.
W trakcie postćpowania administracyjnego Przedsićbiorstwo energetyczne było wzywane przez Prezesa URE do uzupełnienia wniosku, złożenia wyjaċnieĉ oraz dokonania poprawek pismami z dnia
4 listopada 2011r. oraz z dnia 2 grudnia 2011r. Odpowiedzi Przedsićbiorstwa energetycznego wpłynćły do Oddziału Terenowego URE w dniu 23 listopada 2011r. oraz 5 i 19 grudnia 2011r. W dniu 19 grudnia 2011r. Przedsićbiorstwo energetyczne zostało
poinformowane o możliwoċci zapoznania sić ze
zgromadzonym materiałem dowodowym. W dniu
22 grudnia 2011r. Przedsićbiorstwo energetyczne
zawiadomiło organ o rezygnacji z przysługującego
mu uprawnienia.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne,
przedsićbiorstwa energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalnoċci gospodarczej
w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji
ciepła oraz obrotu ciepłem ustalają taryfy dla ciepła,
które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE.
W toku postćpowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że
Przedsićbiorstwo energetyczne opracowało taryfć
zgodnie z zasadami okreċlonymi w art. 45 ust. 1 – 5
ustawy Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzeċnia
2010r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeĉ z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. Nr 193, poz. 1423), zwanego
w dalszej czćċci decyzji „rozporządzeniem taryfowym”.
Ceny i stawki opłat skalkulowane zostały przez
Przedsićbiorstwo energetyczne na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalnoċci, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy. Ocena tych kosztów została dokonana, zgodnie
z § 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego, na podstawie porównania uzasadnionych jednostkowych
kosztów planowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy z uzasadnionymi jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych w roku
kalendarzowym poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy.
Okres obowiązywania taryfy został ustalony do dnia
31 stycznia 2013r. zgodnie z wnioskiem Przedsićbiorstwa. Ustalony termin umożliwi obowiązywanie
taryfy przez okres co najmniej 12 miesićcy oraz weryfikacjć kosztów stanowiących podstawć ustalenia
cen i stawek opłat po upływie terminu ich stosowania.
W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji Przedsićbiorstwu energetycznemu przysługuje odwołanie do Sądu
Okrćgowego w Warszawie – Sądu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, za moim poċrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia
jej dorćczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy Prawo
energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1
Kodeksu postćpowania cywilnego).
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadoċć
wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej
decyzji i wartoċci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwićzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek
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o uchylenie albo zmianć decyzji w całoċci lub
czćċci (art. 47949 Kodeksu postćpowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Północno-Zachodniego Oddziału Urzćdu Regulacji
Energetyki z siedzibą w Szczecinie ul. Żubrów
3, 71-617 Szczecin.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku
z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia na koszt Przedsićbiorstwa energetycznego w Dzienniku Urzćdowym Województwa
Lubuskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy Prawo energetyczne, Przedsićbiorstwo energetyczne wprowadza taryfć do stosowania nie wczeċniej niż
po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia
od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Z upoważnienia
Prezesa Urzćdu Regulacji Energetyki
Główny Specjalista
Robert Niewadzik
Załącznik
do decyzje Nr OSZ-4210-51(11)/2011/14720/III/RN
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 22 grudnia 2011r.
TARYFA DLA CIEPŁA
I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło
dostarczane odbiorcom przez Przedsićbiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą
w Strzelcach Krajeĉskich działające na podstawie
koncesji udzielonych decyzjami Prezesa URE:
na wytwarzanie ciepła WCC/1196/14720/W/
OSZ/2009/WK z dnia 06.08.2009r.
na przesyłanie i dystrybucjć ciepła
PCC/1168/14720/W/OSZ/2009/WK z dnia
06.08.2009r.
2. Taryfa została ustalona przy uwzglćdnieniu
w szczególnoċci postanowieĉ:
1) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami),
2) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
17 wrzeċnia 2010r. w sprawie szczegółowych
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeĉ z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U.
z 2010r. Nr 194, poz. 1291), zwanego w dalszej
czćċci taryfy „rozporządzeniem taryfowym”,
3) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych
warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. Nr 16, poz. 91) zwanego w dalszej czćċci taryfy „rozporządzeniem przyłączeniowym”.
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3. Okreċlone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje
sić dla poszczególnych grup odbiorców, odpowiednio do zakresu ċwiadczonych usług.
4. Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług VAT. Podatek
VAT nalicza sić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
II. OBJAŚNIENIA POJĘĆ UŻYWANYCH W TARYFIE
Użyte w taryfie pojćcia oznaczają:
1) odbiorca – każdego, kto otrzymuje lub pobiera
energić cieplną na podstawie umowy z przedsićbiorstwem energetycznym,
2) sprzedawca – Przedsićbiorstwo Gospodarki
Komunalnej Spółka z o.o. Strzelce Krajeĉskie
ul. Gorzowska 15 – przedsićbiorstwo dostarczające odbiorcy ciepło na podstawie umowy
sprzedaży ciepła, zawartej z tym odbiorcą,
3)

źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia
lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,

4) lokalne źródło ciepła – zlokalizowane w obiekcie źródło ciepła, bezpoċrednio zasilające instalacje odbiorcze wyłącznie w tym obiekcie,
5) sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do wćzłów
cieplnych,
6) przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego wćzła
cieplnego, albo odcinek zewnćtrznych instalacji
odbiorczych za grupowym wćzłem cieplnym
lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach,
7) wćzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia
lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów noċnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji iloċci ciepła dostarczanego
do instalacji odbiorczych,
8) grupowy wćzeł cieplny – wćzeł cieplny obsługujący wićcej niż jeden obiekt,
9) instalacja odbiorcza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z wćzłów cieplnych
lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub
punktów poboru ciepłej w obiekcie,
10) zewnćtrzna instalacja odbiorcza – odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy wćzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi
w obiektach w których zainstalowany jest grupowy wćzeł cieplny lub źródło ciepła,
11) obiekt – budowlć lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
12) układ pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczony
do stosowania zgodnie z odrćbnymi przepisami
zespół urządzeĉ służących, do pomiaru iloċci
i parametrów noċnika ciepła, których wskazania
stanowią podstawć do obliczenia należnoċci
z tytułu dostarczania ciepła,
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13) grupa taryfowa – grupa odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrywaniem
w ciepło z którymi rozliczenia są prowadzone
na podstawie tych samych cen i stawek opłat
oraz warunków ich stosowania,
14) handlowa obsługa odbiorców – czynnoċci
związane z:
a) kontrolą układów pomiarowo – rozliczeniowych i odczytywaniem ich wskazaĉ stanowiących podstawć do obliczania należnoċci
z tytułu dostarczania ciepła lub ustalenia
udziału odbiorcy w kosztach ciepła dostarczonego do grupowego wćzła cieplnego,
b) obliczaniem należnoċci, wystawianiem faktur
i egzekwowaniem ich realizacji,
c) wykonywaniem kontroli dotrzymywania warunków umowy i prawidłowoċci rozliczeĉ,
15) moc cieplna – iloċć ciepła wytworzonego lub
dostarczonego do podgrzania okreċlonego noċnika albo iloċć ciepła odebranego od tego noċnika w jednostce czasu,
16) zamówiona moc cieplna – ustaloną przez odbiorcć lub podmiot ubiegający sić o przyłączenie do sieci ciepłowniczej najwićkszą moc
cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z warunkami technicznymi oraz wymaganiami
technologicznymi dla tego obiektu jest niezbćdne do zapewnienia:
a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymana normatywnej temperatury i wymiany powietrza
w pomieszczeniach,

Poz. 2991
b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej
wody w punktach czerpalnych,
c) prawidłowej pracy innych urządzeĉ lub instalacji,

17) warunki obliczeniowe:
a) obliczeniową temperaturć powietrza atmosferycznego okreċloną dla strefy klimatycznej,
w której zlokalizowane są obiekty, do których
jest dostarczane ciepło,
b) normatywną temperaturć ciepłej wody,
18) przyłączeniowa moc cieplna - moc cieplną ustaloną przez przedsićbiorstwo energetyczne dla
danej sieci ciepłowniczej na podstawie zamówionej mocy cieplnej przez odbiorców przyłączonych do tej sieci po uwzglćdnieniu strat
mocy cieplnej podczas przesyłania ciepła tą
siecią oraz niejednoczesnoċci wystćpowania
szczytowego poboru mocy cieplnej u odbiorców;
19) sezon grzewczy – okres w którym warunki atmosferyczne powodują koniecznoċć ciągłego
dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów.
II. PODZIAŁ ODBIORCÓW NA GRUPY TARYFOWE
Podział odbiorców na grupy taryfowe dokonany
został wg nastćpujących kryteriów :
źródeł ciepła,
sieci ciepłowniczych,
miejsca dostarczania ciepła.
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Charakterystyka odbiorców
Odbiorcy zasilani z kotłowni zlokalizowanej w Strzelcach Krajeĉskich przy ul. Wyzwolenia
18 oraz z kotłowni szczytowych ul. Mickiewicza 6 i B. Chrobrego 8, poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własnoċć sprzedawcy i eksploatowaną przez sprzedawcć. Miejscem dostarczania ciepła są wćzły cieplne zasilające jeden obiekt stanowiące własnoċć sprzedawcy i eksploatowane przez sprzedawcć.
Odbiorcy zasilani z kotłowni zlokalizowanej w Strzelcach Krajeĉskich przy ul. Wyzwolenia
18 oraz z kotłowni szczytowych ul. Mickiewicza 6 i B. Chrobrego 8, poprzez sieć ciepłowniczą, grupowe wćzły cieplne oraz zewnćtrzne instalacje odbiorcze stanowiące własnoċć
sprzedawcy i eksploatowane przez sprzedawcć. Miejscem dostarczania ciepła są rozdzielacze w budynkach.
Odbiorcy zasilani bezpoċrednio z kotłowni zlokalizowanych w Strzelcach Krajeĉskich przy
ul. Popiełuszki 31, ul. Południowej 3, Al. Wolnoċci 48, Al. Wolnoċci 1, ul. Brzozowej 3,
ul. Gorzowskiej 25, ul. Saperów 4, ul. Chrobrego 20 opalanych gazem ziemnym, rozliczani
wg stawek opłat, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego.
Odbiorcy zasilani bezpoċrednio z kotłowni w Strzelcach Krajeĉskich przy ul. Al. Wolnoċci
36 opalanej olejem opałowym, rozliczani wg stawek opłat, o których mowa w § 7 ust. 7
rozporządzenia taryfowego.
Odbiorcy zasilani bezpoċrednio z kotłowni zlokalizowanych w Strzelcach Krajeĉskich przy
ul. Al. Wolnoċci 7, ul. Al. Wolnoċci 18, Al. Piastów, ul. PCK 24; w miejscowoċci Bobrówko
– Oċrodek Zdrowia, ul. Strzelecka 6, Osiedle przy ul. Choszczeĉskiej; w miejscowoċci
Ogardy – Pałac 65, Szkoła; w miejscowoċci Tuczno przy ul. Słonecznej 1, opalanych paliwem stałym, wg stawek opłat, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego.
Odbiorcy zasilani bezpoċrednio z kotłowni w miejscowoċci Brzoza 9 opalanych biopaliwem, rozliczani wg stawek opłat o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego.

IV. RODZAJE ORAZ WYSOKOŚCI CEN I STAWEK
OPŁAT
Grupa taryfowa A1
Lp.

Wyszczególnienie

1

Cena za zamówioną moc cieplną

2
3

Cena ciepła
Cena noċnika ciepła

4

Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe

5

Zmienna stawka opłaty za usługi przesyłowe

Jedn. miary
zł/MW/rok
Rata – zł/MW/m-c
zł/GJ
zł/ m3
zł/MW/rok
Rata – zł/MW/m-c
zł/GJ

Ceny i stawki opłat
netto
91 575,60
7 631,30
26,02
13,22
26 203,44
2 183,62
6,72

Grupa taryfowa A2
Lp.

Wyszczególnienie

1

Cena za zamówioną moc cieplną

2
3

Cena ciepła
Cena noċnika ciepła

4

Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe

5

Zmienna stawka opłaty za usługi przesyłowe

Jedn. miary
zł/MW/rok
Rata – zł/MW/m-c
zł/GJ
zł/ m3
zł/MW/rok
Rata – zł/MW/m-c
zł/GJ

Ceny i stawki opłat
netto
91 575,60
7 631,30
26,02
13,22
29 886,12
2 490,51
10,82
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Grupa taryfowa B
Lp.

Wyszczególnienie

Jedn. miary

1
2

Stawka opłaty miesićcznej za zamówioną moc cieplną
Stawka opłaty za ciepło

zł/MW/m-c
zł/GJ

Ceny i stawki opłat
netto
11 076,96
56,91

Grupa taryfowa C
Lp.

Wyszczególnienie

Jedn. miary

1
2

Stawka opłaty miesićcznej za zamówioną moc cieplną
Stawka opłaty za ciepło

zł/MW/m-c
zł/GJ

Ceny i stawki opłat
netto
21 698,97
66,09

Grupa taryfowa D
Lp.

Wyszczególnienie

Jedn. miary

1
2

Stawka opłaty miesićcznej za zamówioną moc cieplną
Stawka opłaty za ciepło

zł/MW/m-c
zł/GJ

Ceny i stawki opłat
netto
13 609,41
41,91

Grupa taryfowa E
Lp.

Wyszczególnienie

Jedn. miary

1
2

Stawka opłaty miesićcznej za zamówioną moc cieplną
Stawka opłaty za ciepło

zł/MW/m-c
zł/GJ

Ceny i stawki opłat
netto
13 545,37
56,59

Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej
Stawki opłat za standardowe przyłącze dla podmiotów odbiorców przyłączanych do sieci rozdzielczych
Stawki opłat za budowę przyłącza
Stawki opłat za budowę przyłącza
Średnica przyłącza
w warunkach standardowych do
w warunkach standardowych ponad
z rur preizolowanych
10mb
10mb
netto zł/m
netto zł/m
2 x 48/110
160,25
40,06
2 x 60/125
177,25
44,31
2 x 76/140
188,50
47,13
V. ZASADY OBLICZANIA OPŁAT
Zasady rozliczeĉ z odbiorcami ciepła, rodzaje pobieranych opłat oraz sposób ich obliczania przez sprzedawcć, są okreċlone w rozdziale 4 rozporządzenia
taryfowego oraz wprowadzonym Zarządzeniem Prezesa Zarządu PGK Spółki z o.o. w Strzelcach Krajeĉskich.
VI. WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT
1. Standardy jakoċciowe obsługi odbiorców.
Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat, są
stosowane przy zachowaniu standardów jakoċciowych obsługi odbiorców, które zostały okreċlone
w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.
2. W przypadkach:
uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazaĉ układu pomiarowo – rozliczeniowego,

niedotrzymania przez strony
umowy sprzedaży ciepła,

warunków

udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy,
nielegalnego poboru ciepła,
stosuje sić odpowiednio postanowienia okreċlone
w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.
VII. ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN CEN I STAWEK OPŁAT
1. O każdej zmianie cen i stawek opłat sprzedawca powiadomi odbiorcć pisemnie, co najmniej na
14 dni przed wprowadzeniem nowych cen i stawek
opłat.
2. Sprzedawca wprowadza taryfć do stosowania
nie wczeċniej niż po upływie 14 dni i nie później niż
do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku
Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
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DECYZJA NR OSZ–4210-59(7)/2011/14720/II/RN
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 22 grudnia 2011r.
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. Kodeks postćpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku
z art. 30 ust. 1, art. 45 i art. 47 ust. 1 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U.
z 2006r. Nr 89, poz. 625 ze zm.), po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie zmiany
okresu obowiązywania II taryfy dla ciepła przedsićbiorstwa energetycznego Przedsićbiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach
Krajeĉskich
postanawiam
zmienić moją decyzjć z dnia 13 stycznia 2011r.
Nr OSZ–4210-51(11)/2010/2011/14720/II/CK/BK poprzez skrócenie okresu obowiązywania taryfy dla
ciepła do dnia 31 stycznia 2012r.
UZASADNIENIE
W dniu 13 stycznia 2011r. decyzją Nr OSZ–421051(11)/2010/2011/14720/II/CK/BK Prezes Urzćdu Regulacji Energetyki (zwany dalej "Prezesem URE")
zatwierdził taryfć dla ciepła ustaloną przez przedsićbiorstwo energetyczne: Przedsićbiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą w Strzelcach Krajeĉskich, posiadające koncesje udzielone
Przez Prezesa URE w dniu 6 sierpnia 2009r. na wytwarzanie ciepła Nr WCC/1196/14720/W/OSZ/2009/
WK ze zm. oraz na przesyłanie i dystrybucjć ciepła
Nr PCC/1168/14720/W/OSZ/2009/WK. Okres obowiązywania taryfy dla ciepła został ustalony do dnia
28 lutego 2012r.
Przedsićbiorstwo energetyczne pismem z dnia
7 grudnia 2011r. uzupełnionym pismem z dnia
16 grudnia 2011r. złożyło wniosek o skrócenie terminu obowiązywania wskazanej wyżej taryfy dla
ciepła. Przedsićbiorstwo energetyczne wskazało, iż
ze wzglćdu na zmiany kosztów prowadzenia działalnoċci związanej z zaopatrzeniem w ciepło, w tym
cen paliw stosowanych do produkcji ciepła złożyło
do Prezesa Urzćdu Regulacji Energetyki wniosek
o zatwierdzenie nowej taryfy dla ciepła uwzglćdniającej w kalkulacji cen i stawek opłat wzrosty kosztów. Z uwagi na ponoszone straty na prowadzonej
działalnoċci gospodarczej związanej z zaopatrzeniem
w ciepło Przedsićbiorstwo energetyczne wnosi
o skrócenie obowiązywania aktualnej taryfy dla ciepła, co umożliwi mu stosowanie nowych cen i stawek opłat za ciepło od 1 lutego 2012r.
Przedsićbiorstwo energetyczne składając wniosek
o czćċciową zmianć taryfy dla ciepła, poprzez jej
2 98 7

skrócenie, skorzystało z przewidzianej w art. 155 Kpa
możliwoċci „wzruszenia” decyzji ostatecznej.
Zgodnie z art. 155 Kpa decyzja ostateczna, na mocy
której strona nabyła prawo, może być w każdym
czasie, za jej zgodą zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli nie sprzeciwia sić temu przepis szczególny oraz przemawia za
tym interes społeczny lub słuszny interes strony.
W niniejszej sprawie spełnione zostały wszystkie
wymienione powyżej przesłanki umożliwiające
zmianć taryfy dla ciepła, w zakresie wyżej opisanym.
Mając powyższe na wzglćdzie uznałem, że dokonanie wnioskowanej zmiany jest zasadne.
W tym stanie rzeczy należało orzec, jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji Przedsićbiorstwu energetycznemu przysługuje odwołanie do Sądu
Okrćgowego w Warszawie – Sądu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, za moim poċrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia
jej dorćczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy Prawo
energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1
Kodeksu postćpowania cywilnego).
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadoċć
wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej
decyzji i wartoċci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwićzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek
o uchylenie albo zmianć decyzji w całoċci lub
czćċci (art. 47949 Kodeksu postćpowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Północno-Zachodniego Oddziału Urzćdu Regulacji
Energetyki z siedzibą w Szczecinie ul. Żubrów
3, 71-617 Szczecin.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku
z art. 31 ust. 4 ustawy Prawo energetyczne,
zmiana decyzji w zakresie skrócenia okresu
obowiązywania taryfy dla ciepła, zostanie skierowana do ogłoszenia na koszt Przedsićbiorstwa energetycznego w Dzienniku Urzćdowym
Województwa Lubuskiego.
Z upoważnienia
Prezesa Urzćdu Regulacji Energetyki
Główny Specjalista
Robert Niewadzik
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OGŁOSZENIE NR 2
STAROSTY POWIATU GORZOWSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2011r.
w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla gminy Witnica - obszar wiejski,
poprzez uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych o dane dotyczące działek ewidencyjnych objętych
ustaleniem granic
Na podstawie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity
Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 ze zmianami) informujć, że:

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gorzowie
Wlkp. w okresie od 10 listopada 2011r. do 28 listopada 2011r., stał sić z dniem 29 listopada 2011r.
operatem ewidencji gruntów i budynków.

1. Projekt operatu opisowo-kartograficznego
opracowany w ramach „Modernizacja ewidencji
gruntów i budynków prowadzonej dla gminy Witnica – obszar wiejski, poprzez uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych o brakujące dane dotyczące
budynków i lokali oraz ustalenie i pomiar granic
wskazanych nieruchomoċci zabudowanych.” w zakresie modernizacji bazy danych ewidencyjnych
poprzez zmiany danych okreċlających: numeryczny
opis granic działek, pole powierzchni działek, pole
powierzchni użytków gruntowych i klas gleboznawczych w granicach działek, wynikających z ustalenia
i pomiaru granic wskazanych działek ewidencyjnych
w nastćpujących obrćbach ewidencyjnych:

2. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą
dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków
ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym,
może w terminie 30 dni od dnia opublikowania
ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa
Lubuskiego niniejszej informacji, zgłaszać zarzuty do
tych danych Staroċcie Gorzowskiemu. O uwzglćdnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta rozstrzygnie w drodze decyzji.

1 – Mosina, 2 – Stare Dzieduszyce, 3 – Nowe Dzieduszyce, 4 – Moċcice, 5 – Moċciczki, 7 – Białcz,
8 – Nowiny Wielkie, 9 – Kamieĉ Wielki,
10 – Dąbroszyn, 11 – Krzeċniczka, 12 – Kamieĉ Wielki, 13 – Białczyk, 14 – Pyrzany, 15 – Ċwierkocin,
16 – Kłopotowo, 17 – Oksza, 18 – Boguszyniec,

3. Do czasu ostatecznego zakoĉczenia postćpowania, tj. uprawomocnienia sić decyzji w stosunku
do gruntów, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące.
4. Zarzuty zgłoszone po upływie 30 dni od daty
ogłoszenia niniejszej informacji traktowane bćdą jak
wnioski o zmianć danych objćtych ewidencją gruntów i budynków.
Starosta Gorzowski
Józef Kruczkowski

wyłożony do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 19 grudnia 2011r.
o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bobrowice przeprowadzonych w dniu 18 grudnia
2011r.
Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw (Dz. U.
z 2010r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011r. Nr 34, poz. 172)
w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia
2011r. Przepisy wprowadzające ustawć Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.1) Komisarz
Wyborczy w Zielonej Górze podaje do publicznej
wiadomoċci wyniki wyborów uzupełniających do
Rady Gminy Bobrowice przeprowadzonych w dniu
18 grudnia 2011r.

CZĘŚĆ I
Dane ogólne
1. Wybory zarządzono w 1 okrćgu wyborczym.
2. Wybierano 1 radnego spoċród 2 kandydatów
zgłoszonych na 2 listach kandydatów przez 2 komitety wyborcze.
3. Głosowanie przeprowadzono w 1 obwodzie
głosowania.
4. Liczba osób uprawnionych do głosowania
wyniosła 736.

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 142

– 13516 –

Poz. 2994, 2995

5. Liczba wyborców, którym wydano karty do
głosowania wyniosła 277.

7. Liczba głosów nieważnych wyniosła 8, co stanowi 2,89% ogólnej liczby głosów.

6. Liczba kart ważnych (osób, które wzićły udział
w wyborach) wyniosła 277, czyli frekwencja wyborcza wyniosła 37,64%.

8. Liczba głosów ważnych wyniosła 269, co stanowi 97,11% ogólnej liczby głosów.

7. Wybrano 1 radnego.

9. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano nastćpującą liczbć głosów:
1) lista Nr 1 KWW WSPÓLNIE DLA BOBROWIC 180

CZĘŚĆ II

a) SZAJEK Mariola Violetta

Wyniki wyborów

180

2) lista Nr 2 KWW RODZINA – GMINA – OJCZYZNA 89

Rozdział 1.
Okręg wyborczy Nr 1

a) ROCHMIĈSKI Andrzej 89.

1. Liczba wybieranych radnych wyniosła 1.

10. Radną została wybrana:

2. Wybory odbyły sić.

1) z listy Nr 1 KWW WSPÓLNIE DLA BOBROWIC:

3. Głosowanie przeprowadzono.
4. Liczba osób uprawnionych do głosowania
wyniosła 736.
5. Liczba wyborców, którym wydano karty do
głosowania wyniosła 277.

a) SZAJEK Mariola Violetta;
11. W okrćgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Komisarz Wyborczy
w Zielonej Górze
Bogumił Hoszowski

6. Liczba kart ważnych (osób, które wzićły udział
w wyborach) wyniosła 277, czyli frekwencja wyborcza wyniosła 37,64%.
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 19 grudnia 2011r.
o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku przeprowadzonych w dniu
18 grudnia 2011r.
Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw (Dz. U.
z 2010r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011r. Nr 34, poz. 172)
w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia
2011r. Przepisy wprowadzające ustawć Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.1) Komisarz
Wyborczy w Zielonej Górze podaje do publicznej
wiadomoċci wyniki wyborów uzupełniających do
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku przeprowadzonych w dniu 18 grudnia 2011r.
CZĘŚĆ I
Dane ogólne
1. Wybory zarządzono w 1 okrćgu wyborczym.
2. Wybierano 1 radnego spoċród 4 kandydatów
zgłoszonych na 4 listach kandydatów przez 4 komitety wyborcze.
3. Głosowanie przeprowadzono w 1 obwodzie
głosowania.
4. Liczba osób uprawnionych do głosowania
wyniosła 1 117.

5. Liczba wyborców, którym wydano karty do
głosowania wyniosła 86.
6. Liczba kart ważnych (osób, które wzićły udział
w wyborach) wyniosła 86, czyli frekwencja wyborcza
wyniosła 7,70%.
7. Wybrano 1 radnego.
CZĘŚĆ II
Wyniki wyborów
Rozdział 1.
Okręg wyborczy Nr 2
1. Liczba wybieranych radnych wyniosła 1.
2. Wybory odbyły sić.
3. Głosowanie przeprowadzono.
4. Liczba osób uprawnionych do głosowania
wyniosła 1 117.
5. Liczba wyborców, którym wydano karty do
głosowania wyniosła 86.

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 142
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6. Liczba kart ważnych (osób, które wzićły udział
w wyborach) wyniosła 86, czyli frekwencja wyborcza
wyniosła 7,70%.
7. Liczba głosów nieważnych wyniosła 0, co stanowi 0,00% ogólnej liczby głosów.
8. Liczba głosów ważnych wyniosła 86, co stanowi 100,00% ogólnej liczby głosów.

Poz. 2995, 2996, 2997

3) lista Nr 3 KWW KAZIMIERZA PODGÓRNEGO 13,
a) PODGÓRNY Kazimierz Julian 13,
4) lista Nr 4 KWW GRZEGORZA CIASTKA 17,
a) CIASTEK Grzegorz 17.
10. Radnym został wybrany:
1) z listy Nr 1 KWW ROMAN KOZŁOWSKI:

9. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano nastćpującą liczbć głosów:

a) KOZŁOWSKI Roman;
11. W okrćgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

1) lista Nr 1 KWW ROMAN KOZŁOWSKI 32,
a) KOZŁOWSKI Roman 32,

Komisarz Wyborczy
w Zielonej Górze
Bogumił Hoszowski

2) lista Nr 2 KWW MARIUSZ MAŁECKI 24,
a) MAŁECKI Mariusz 24,
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WYROK
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT II SA/GO 578/11
z dnia 20 października 2011r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie nastćpującym:
Przewodniczący

Sćdzia WSA Michał Ruszynski

Sćdziowie

Sćdzia WSA Joanna Brzeziĉska

w Ċwiebodzinie na uchwałć Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 22 czerwca 2005r Nr XXIII/121/05
w sprawie czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na
terenie Gminy Trzebiechów
I. stwierdza nieważnoċć § 2 i 3 zaskarżonej
uchwały,

Sćdzia WSA Aleksandra Wieczorek (spr.)
Protokolant

II. orzeka, że zaskarżona uchwała, w czćċci okreċlonej w punkcie I wyroku, nie podlega wykonaniu.

st. sekr sąd Monika Walentynowicz

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 października
2011r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego
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WYROK
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WLKOPOLSKIM
SYGN. AKT II SA/GO 584/11
z dnia 20 października 2011r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie nastćpującym:

Protokolant

Przewodniczący

Sćdzia WSA Michał Ruszynski

Sćdziowie

Sćdzia WSA Joanna Brzeziĉska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 października
2011r. sprawy ze skargi Prokuratora Okrćgowego
w Gorzowie Wlkp. na uchwałć Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 marca 2010r. Nr XLII/225/2010
w sprawie opłat za ċwiadczenia przekraczające podstawć programową wychowania przedszkolnego,

Sćdzia WSA Aleksandra Wieczorek (spr.)

st. sekr sąd Monika Walentynowicz

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 142
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z których mogą korzystać dzieci uczćszczające do
Publicznego Przedszkola w Zwierzynie

Poz. 2997
II. okreċla, że zaskarżona uchwała nie podlega
wykonaniu

I. stwierdza nieważnoċć zaskarżonej uchwały,

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