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ZARZĄDZENIE NR 8/2011
STAROSTY GORZOWSKIEGO
z dnia 7 lutego 2011r.
w sprawie w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy
społecznej funkcjonujących na terenie powiatu gorzowskiego na 2011r.
Na podstawie art. 6 pkt. 15 i art. 60 ust. 1 i ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 175,
poz. 1362 ze zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Ustalam na rok 2011 średni miesięczny
koszt utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej „Dom Seniora” w Kostrzynie nad Odrą dla
osób w podeszłym wieku w wysokości: 2.371,12zł
(słownie: dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt jeden
złotych 12/100).

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Gorzowie Wlkp.
§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w şycie w terminie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Z upowaşnienia Starosty
Wicestarosta
Grzegorz Tomczak

2. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim dla kobiet przewlekle psychicznie chorych wynosi: 2.955,48zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset
pięćdziesiąt pięć złotych 48/100).

===================================================================================
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ZARZĄDZENIE NR 31
WOJEWODY LUBUSKIEGO
z dnia 10 lutego 2011r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Lubuskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Gorzowie
Wielkopolskim
Na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 23 stycznia
2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 oraz z 2010r.
Nr 40, poz. 230) zarządza się, co następuje:
§ 1. W statucie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, stanowiącym
załącznik do zarządzenia Nr 112 Wojewody Lubuskiego z dnia 26 maja 2009r. w sprawie nadania

statutu Lubuskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu
w Gorzowie Wielkopolskim (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 71, poz. 985, z póŝn. zm.1), załącznik do Statutu Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie
Wlkp. otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik
do niniejszego zarządzenia.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 23
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§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Generalnemu Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.
§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Poz. 444, 445

§ 4. Zarządzenie wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.
Wojewoda Lubuski
Helena Hatka
________________________________________
1.

Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone
w Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2009r. Nr 105, poz. 1399 i Nr 148,
poz. 2150 oraz z 2010r. Nr 3, poz. 18, Nr 7, poz. 81 i Nr 102,
poz. 1513.

Załącznik
do zarządzenia Nr 31
Wojewody Lubuskiego
z dnia 10 lutego 2011r.
Załącznik do statutu
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Gorzowie Wlkp.
WYKAZ
jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Lubuskiemu lub przez niego nadzorowanych
Lp.
1.

Nazwa jednostki organizacyjnej
Państwowa Straş Rybacka
w Gorzowie Wlkp.

Siedziba
Gorzów Wielkopolski
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UCHWAŁA NR XLVII/277/2010
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY
z dnia 29 paŝdziernika 2010r.
w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 20
ust. 1 i art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.) oraz w związku z uchwałą Nr XXIII/128/2008 z dnia 20 listopada 2008r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica i uchwałą Nr XXXII/171/2009
z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XXIII/128/2008 z dnia 20 listopada 2008r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica, po stwierdzeniu zgodności ze
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica, uchwalonego
uchwałą Nr XXXVII/183/06 Rady Miejskiej w Łęknicy
z dnia 11 kwietnia 2006 roku w sprawie uchwalenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica,
zmienionego uchwałą Nr XLVII/266/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 paŝdziernika 2010 roku,
uchwałą Nr XLVII/267/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy

z dnia 29 paŝdziernika 2010 roku oraz uchwałą
Nr XLVII/268/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia
29 paŝdziernika 2010 roku, Rada Miejska w Łęknicy
uchwala, co następuje:
DZIAŁ I USTALENIA OGÓLNE
§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica.
2. Integralną częścią niniejszej uchwały są załączniki:
1) Nr 1a – 1h – rysunek planu w skali 1:1000,
2) Nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia
uwag do projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica,
3) Nr 3 – rozstrzygniecie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.
§ 2. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej
uchwały jest mowa o:

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 23

– 2304 –

Poz. 445

1) planie – naleşy przez to rozumieć miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały,

puszczalne jest lokalizowanie poza obowiązującą linią zabudowy innych elementów budynku,
takich jak schody, balkony, wykusze i inne,

2) przepisach odrębnych – naleşy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,

13) usługach – naleşy przez to rozumieć działalności w dziedzinach: handlu detalicznego i hurtowego, gastronomii, kultury i rozrywki, sportu
i rekreacji, turystyki (w tym pensjonaty), obsługi komunikacji, siedzib stowarzyszeń, związków, izb zawodowych i gospodarczych, instytucji gospodarczych, środków masowej komunikacji i łączności oraz innych, których powyşsze
grupy nie dotyczą bezpośrednio lub, a mają
charakter usługi i obsługi.

3) rysunku planu – naleşy przez to rozumieć graficzny zapis planu, będący załącznikiem graficznym, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2,
4) liniach rozgraniczających – naleşy przez to rozumieć linie na rysunku planu rozdzielające tereny o róşnym przeznaczeniu lub róşnych zasadach zagospodarowania,
5) terenie – naleşy przez to rozumieć obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi o przeznaczeniu określonym symbolem
literowym i numerem,
6) przeznaczeniu podstawowym terenu – naleşy
przez to rozumieć takie przeznaczenie, które
powinno przewaşać na danym terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi,
7) przeznaczeniu uzupełniającym terenu – naleşy
przez to rozumieć takie przeznaczenie, inne niş
podstawowe, które stanowi uzupełnienie lub
wzbogaca przeznaczenie podstawowe, jednocześnie nie kolidując z nią lub nie wykluczając
moşliwości zagospodarowania terenu w sposób określony przeznaczeniem podstawowym,
8) wskaŝniku terenu zabudowanego – naleşy przez
to rozumieć udział procentowy sumy powierzchni zabudowanych przez budynki i budowle w ogólnej powierzchni działki budowlanej,
9) wskaŝniku terenu biologicznie czynnego – naleşy przez to rozumieć udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w ogólnej powierzchni działki budowlanej,
10) urządzeniach towarzyszących – naleşy przez to
rozumieć obiekty technicznego wyposaşenia
i infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne,
ciągi piesze, ścieşki rowerowe, parkingi i garaşe
oraz inne urządzenia pełniące słuşebną rolę
wobec przeznaczenia podstawowego,
11) nieprzekraczalnej linia zabudowy – naleşy przez
to rozumieć linię którą nie moşe przekroczyć
şadna ściana zabudowy, przy czym zabudowa
nie musi być usytuowana na tej linii, okapy
i gzymsy mogą przekroczyć tę linię o nie więcej
niş 0,5m, a balkony, galerie, werandy, wykusze,
zadaszenia wejściowe, tarasy lub schody zewnętrzne o nie więcej niş 2,5m; nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotyczą urządzeń, obiektów i sieci infrastruktury technicznej, ogrodzeń
i małej architektury oraz nośników reklamowych,
12) obowiązującej linii zabudowy – naleşy przez to
rozumieć linię, na której naleşy posadowić co
najmniej 80% frontowej elewacji budynku. Do-

2. Nie zdefiniowane pojęcia naleşy rozumieć
zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 3. 1. Obowiązującymi ustaleniami rysunku planu są:
1) granica opracowania,
2) linie rozgraniczające,
3) przeznaczenia terenów,
4) obowiązujące linie zabudowy,
5) nieprzekraczalne linie zabudowy.
2. Pozostałe elementy rysunku mają charakter
informacyjny, sugerujący określone rozwiązania
przestrzenne i regulacyjne.
3. Na terenie opracowania planu obowiązują
ustalenia przepisów odrębnych.
§ 4. 1. W dziale II wprowadzono:
1) zasady ochrony
strzennego,

i kształtowania

ładu

prze-

2) zasady ochrony środowiska, przyrody,
3) zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego, zabytków,
4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych,
5) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości,
6) szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy,
7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu układu komunikacyjnego,
8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej.
2. W dziale III wprowadzono ustalenia dotyczące
przeznaczenia terenów oraz szczegółowe warunki,
parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy
i zagospodarowania terenu, dla poszczególnych
terenów wyznaczonych w planie.
3. W dziale IV wprowadzono ustalenia końcowe,
w tym jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości
terenu.
4. Nie określa się ustaleń i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających
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ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a takşe naraşonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagroşonych osuwaniem się mas ziemnych, z uwagi na brak
występowania zagadnień na terenie opracowania
planu.
DZIAŁ II
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA CAŁEGO OBSZARU OPRACOWANIA
Rozdział 1
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
§ 5. 1. Wprowadza się obowiązek zachowania historycznego
kształtu
przestrzennego
obszaru
w nawiązaniu do terenów sąsiednich, jego charakteru funkcjonalnego oraz maksymalne utrzymanie
zabytkowej substancji budowlanej, utrzymanie historycznego charakteru zabudowy tj. w szczególności układ ulic, placów, linie zabudowy, gabaryty budynków, kształt dachu, usytuowanie na działce, linie
podziału parcelacyjnego.
2. Zakazuje się lokalizacji obiektów naruszających kompozycję krajobrazową obszaru oraz terenów sąsiadujących.
3. Rozwiązania architektoniczne budynków nowo
wznoszonych i istniejących przekształcanych winny
uwzględniać następujące elementy:
1) fasady budynków nowo wznoszonych i przekształcanych, w tym budynków uzupełniających
ciągi zabudowy wolnostojącej i zwarte pierzeje
ulic muszą stanowić jedność wizualną pod
względem kształtu, koloru, kompozycji i detalu
elewacji,
2) stosowanie tradycyjnych materiałów wykończeniowych, w szczególności: dachówka, cegła,
kamień, drewno z dopuszczeniem stosowania
materiałów imitujących tradycyjne materiały
wykończeniowe,
3) zakaz stosowania materiałów wykończeniowych typu blacha trapezowa, falista, siding za
wyjątkiem budynków związanych z działalnością produkcyjną, magazynową, składową,
rzemieślniczą i budynków infrastruktury technicznej,
4) zakaz realizacji dachów o przesuniętej w pionie
kalenicy oraz o niesymetrycznych spadkach połaci,
5) stosowanie dla tynków bieli oraz barw o niskich
stopniach nasycenia,
6) stosowanie dla pokryć dachowych barw
o wysokich stopniach nasycenia – czerwonej,
szarej, brązowej z dopuszczeniem stosowania
barw nasyconych dla małych płaszczyzn,
7) stosowanie do kolorystyki detalu architektonicznego i towarzyszącego, w tym balustrad
balkonów, schodów zewnętrznych, podestów,
krat zabezpieczających, rynien dachowych barw
neutralnych z dopuszczeniem stosowania barw
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o tym samym odcieniu jak na tynku ale
o wyşszym stopniu nasycenia,

8) dopuszcza się dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków i wskazanych do wpisania do
miejskiej ewidencji zabytków stosowanie innej
kolorystyki elewacji niş określona powyşej, jeşeli wynika to z historycznych uwarunkowań,
z zastrzeşeniem kaşdorazowego uzyskania pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków,
9) dopuszcza się stosowanie kolorów zastrzeşonych jako identyfikacja firm,
10) rytm otworów w lokalach usługowych powinien nawiązywać do rytmu otworów okiennych
w elewacji budynku,
11) dopuszcza się stosowanie krat lub şaluzji zabezpieczających, markiz z zastrzeşeniem, iş muszą stanowić jedność wizualną pod względem
kolorystyki z fasadą budynku,
12) ogrodzenia działek widoczne od strony ulicy
lub innych przestrzeni publicznych naleşy wykonywać dostosowując rozwiązania materiałowe i kolorystyczne do cech architektury budynków,
13) zakaz budowy murów granicznych od strony
ulic,
14) zakaz uşywania prefabrykatów betonowych.
4. Forma i gabaryty budynków oraz ich usytuowanie w obrębie działki wraz z innymi elementami
zagospodarowania – jak ogrodzenia, zieleń lub
obiekty małej architektury, naleşy kształtować
w dostosowaniu do cech lokalnego krajobrazu
i wartościowych elementów występującej w okolicy
architektury z uwzględnieniem:
1) lokalizowania zabudowy z zachowaniem określonych przez ustalenia planu w dziale III parametrów i wskaŝników oraz wyznaczonych na
rysunku planu obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy,
2) na działkach dla których nie określono linii zabudowy budynki naleşy sytuować w sposób
zapewniający optymalne nasłonecznienie terenu działek i minimalizację zacienienia sąsiednich nieruchomości oraz na zasadach ogólnych
określonych w przepisach odrębnych.
5. Zasady dotyczące umieszczania znaków informacji:
1) znaki informacji wizualnej muszą harmonizować z charakterem miejsca lub obiektu, a ich
umieszczanie w strefie ingerencji konserwatorskiej „B” kaşdorazowo podlega zaopiniowaniu
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
2) znaki informacji wizualnej w celach reklamowych winny być umieszczane w strefie frontowej budynków, na poziomie kondygnacji przeznaczonych pod usługi i dostosowane swymi
wymiarami do gabarytów budynków,
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3) zakazuje się umieszczania reklam wielkogabarytowych typu billboard w strefie ingerencji
konserwatorskiej „B” oraz poza strefą ingerencji konserwatorskiej na terenach istniejącej
i projektowanej zabudowy mieszkaniowej
i usługowej, dróg publicznych - lokalnych i dojazdowych, obsługujących tereny zabudowy
mieszkaniowej oraz usługowej,
4) dopuszcza się umieszczanie znaków informacji
wizualnej na ogrodzeniu frontowym nieruchomości z zastrzeşeniem, iş nie mogą być wyşsze
niş ogrodzenie i zajmować nie więcej niş 20%
długości ogrodzenia.
6. Naleşy zachować układ dróg, wyznaczony na
rysunku planu liniami rozgraniczającymi.
7. Poza wyznaczoną na rysunku planu nieprzekraczalna linią zabudowy, w tym na granicy działki,
dopuszcza się lokalizację pojedynczych obiektów
małej architektury i infrastruktury, miejsc parkingowych oraz zieleni.
8. Dopuszcza się remonty, przebudowę, zabudowę odtworzeniową istniejących budynków zlokalizowanych na granicach działek lub w odległości
mniejszej niş 4m od granicy działki, zgodnie
z przepisami odrębnymi.
Rozdział 2
Zasady ochrony środowiska, przyrody
§ 6. 1. Ustala się obowiązek zdjęcia i zabezpieczenia próchniczej warstwy gleby z części gruntów
przeznaczonej pod obiekty budowlane oraz powierzchnie utwardzone zgodnie z przepisami odrębnymi.
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nie akcji ratowniczych przeciwpoşarowych, poprzez
zapewnienie zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpoşarowych oraz dróg przeciwpoşarowych,
zgodnie z przepisami odrębnymi.
6. Na terenie objętym planem dopuszcza się
wszelkie działania na rzecz poprawy stanu środowiska niezaleşnie od tego czy są one bezpośrednio
związane z ustaloną funkcją terenu.
Rozdział 3
Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego, zabytków
§ 7. 1. Ochronie konserwatorskiej na podstawie
przepisów odrębnych podlegają obiekty ujęte
w ewidencji konserwatorskiej:
1) willa przy ul. XX-lecia 18, zlokalizowana na
działce Nr 64/3.
2. Dla obiektów ujętych w ewidencji konserwatorskiej ustala się:
1) zakaz rozbudowy i nadbudowy w zakresie naruszającym podstawowe zewnętrzne cechy stylistyczne i funkcjonalne,
2) przy renowacji i modernizacji obiektu zabytkowego zachować w szczególności:
a) zewnętrzny charakter elewacji i bryły w tym:
podział otworów okiennych i drzwiowych,
detalu dekoracyjnego oraz kątów nachylenia
połaci dachowych,
b) wewnętrzne cechy funkcjonalne i elementy
wystroju wnętrza: schody, balustrady, sufity
itp.
3) uzgodnienia z właściwymi słuşbami ochrony
zabytków wymagają prace dotyczące zmiany
zewnętrznej formy budynków.

2. Ustala się ograniczenie uciąşliwości projektowanej działalności usługowej, rzemieślniczej i produkcyjnej, w zakresie emisji hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza, substancji złowonnych oraz nie
jonizującego promieniowania elektromagnetycznego, do granic własności terenu określonych tytułem
prawnym, na których jest lokalizowana.

3. Na obszarze planu, w granicach oznaczonych
na rysunku, ustala się ochronę konserwatorską obszaru w granicach strefy ingerencji konserwatorskiej
„B”.

3. Ustala się zakaz lokalizowania przedsięwzięć
mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.

4. W granicach strefy ingerencji konserwatorskiej „B” rygorom ochrony podlegają podstawowe
elementy historycznego rozplanowania urbanistycznego, w ramach których ustala się:

3. Lokalizacja planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga przeprowadzenia postępowania
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko według przepisów odrębnych.

1) lokalizowanie obiektów bazy turystyczno –
usługowej,

4. Ustala się obowiązek wykonania nawierzchni
terenów komunikacji i parkingów w sposób uniemoşliwiający przenikanie zanieczyszczeń ropopochodnych i chemicznych do podłoşa i wód gruntowych. W przypadku występowania wyşej wymienionych zagroşeń na terenach częściowo utwardzonych lub nie utwardzonych ustala się obowiązek
zabezpieczenia środowiska gruntowo – wodnego
przed infiltracją zanieczyszczeń.

3) nawiązywanie nowych budynków stylem do
architektury łuşyckiej,

5. W obszarze opracowania planu obowiązuje
zapewnienie warunków umoşliwiających prowadze-

2) dopuszczenie wysokości zabudowy do 3 kondygnacji,

4) przeznaczanie parterów budynków na sklepy,
punkty usługowe i zakłady gastronomiczne.
5. Na terenie strefy ingerencji konserwatorskiej
pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wymagają:
1) prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru,
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2) wykonywanie robót w otoczeniu zabytku,
3) prowadzenie badań konserwatorskich zabytku
wpisanego do rejestru,
4) prowadzenie badań architektonicznych zabytku
wpisanego do ewidencji,
5) prowadzenie badań archeologicznych,
6) przemieszczanie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru,
7) dokonywanie podziału zabytku nieruchomego
wpisanego do rejestru, zmiana przeznaczenia
zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu korzystania z niego,
8) umieszczania na zabytku wpisanym do rejestru
urządzeń technicznych tablic, reklam, oraz napisów, podejmowanie innych działań które
mogłyby prowadzić do naruszenia substancji
lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru.
6. Na całym obszarze objętym planem ustala się
obowiązek kształtowania zabudowy i zagospodarowania przestrzennego w sposób nie kolidujący
z ekspozycją terenu i obszarów sąsiadujących oraz
z zachowaniem szczególnej dbałości o lokalny krajobraz kulturowy.
7. Dopuszcza się objęcie gminną ewidencją zabytków obiektów na podstawie przepisów odrębnych.
8. Wszystkie odkryte w czasie prac ziemnych
przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome
i nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie
prawnej zgodnie z przepisami odrębnymi.
Rozdział 4
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych
§ 8. 1. Obszary przestrzeni publicznej obejmują
tereny ulic publicznych wraz z przylegającymi do
nich bezpośrednio terenami w granicach wyznaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnymi oraz
obowiązującymi liniami zabudowy.
2. Dla obszarów przestrzeni publicznej ustala się:
1) wzbogacenie kompozycji przestrzennej elementami małej architektury, zieleni, akcentami plastycznymi, kompozycją podłogi wnętrz urbanistycznych, oświetleniem ulicznym itp. w nawiązaniu do historycznej tradycji miejsca,
2) elementy uşytkowe, w szczególności lampy
oświetleniowe, słupy ogłoszeniowe, ławki,
elementy dekoracyjne i uşytkowe, dla aranşacji
sezonowych, kosze na śmieci; elementy zagospodarowania terenu, w tym centralnej przestrzeni publicznej, wydzielonych ciągów pieszych i pieszo jezdnych muszą mieć ujednolicony charakter , nawiązujący do tradycji miejsca (co najmniej w ramach zamkniętych wnętrz
urbanistycznych np. placu, ulicy, pasaşu)
z zastrzeşeniem, iş w strefie ingerencji konserwatorskiej „B” kaşdorazowo muszą uzyskać
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pozytywna opinię konserwatorską - Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

3) wzdłuş linii rozgraniczających dróg publicznych
dopuszcza się lokalizację ogrodzenia przy zachowaniu jednakowej wysokości lub wzajemnym dostosowaniu wysokości odcinków ciągów ogrodzeń jednak nie wyşszych niş 1,5m od
poziomu terenu.
Rozdział 5
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału
nieruchomości
§ 9. 1. W ramach planu nie wyznacza się terenów objętych postępowaniem scalania i wtórnego
podziału nieruchomości.
2. Dopuszcza się wtórny podział działek na terenach zainwestowanych zgodnie z warunkami jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
oraz z zapewnieniem dostępu do drogi publicznej
dla podzielonych nieruchomości zgodnie z przepisami odrębnymi.
3. Pod urządzenia infrastruktury technicznej oraz
w celu wytyczenia dróg wewnętrznych, ciągów pieszych, rowerowych, miejsc postojowych lub budowy przepompowni ścieków, dodatkowych stacji
transformatorowych dopuszcza się wydzielenie działek o wielkościach i na warunkach wynikających
z przepisów odrębnych.
4. Ustala się minimalną szerokość frontu działki
budowlanej dla budynków wolnostojących 18m, za
wyjątkiem działek wydzielanych na polepszenie zagospodarowania działek przyległych.
5. Ustala się minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek budowlanych 800m2, za wyjątkiem działek wydzielanych na polepszenie zagospodarowania działek przyległych.
6. Ustala się minimalną szerokość wydzielonego
dojazdu w zaleşności od liczby wydzielanych działek:
1) do 2 działek – 5m,
2) powyşej 2 działek – 6m.
7. Warunek obsługi wydzielonej działki budowlanej uznaje się za spełniony, jeśli styka się ona co
najmniej z niepubliczną drogą wewnętrzną o minimalnej szerokości 5m.
Rozdział 6
Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy
§ 10. 1. Wszystkie obiekty o wysokości równej
i większej niş 100m nad poziomem terenu, stanowią
przeszkody lotnicze i ze względu na zapewnienie
warunków bezpieczeństwa ruchu cywilnych statków
powietrznych muszą być uzgadnianie z Prezesem
Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
2. Pozostałe zasady i warunki zagospodarowania
terenów są określone w przepisach szczegółowych
dla poszczególnych terenów, zawartych w Dziale III
uchwały.
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3. Nie wyznacza się terenów dla których obowiązuje zakaz zabudowy.
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Rozdział 8

Rozdział 7

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu
infrastruktury technicznej

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu
układu komunikacyjnego

§ 12. 1. Ustala się ogólne zasady uzbrojenia terenu w infrastrukturę techniczną:

§ 11. 1. Dla obsługi komunikacyjnej ustala się
układ komunikacyjny z przeznaczeniem podstawowym oraz parametrami i klasyfikacją dróg ustalonymi w dziale III oraz tereny dróg wewnętrznych
realizowanych na warunkach określonych w § 11
ust. 5.

1) docelowo przyjmuje się zasadę, iş wszystkie
nowe liniowe elementy infrastruktury technicznej, poza przyłączami do poszczególnych obiektów, powinny być usytuowane pod ziemią (linie
elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia oraz telefoniczne wyłącznie kablowe)
oraz maja przebiegać w liniach rozgraniczających dróg i ulic, lub innych przestrzeniach publicznych, w uzgodnieniu z zarządcami dróg.
W sytuacjach uzasadnionych względami technicznymi bądŝ bezpieczeństwa dopuszcza się
przeprowadzenie sieci poza układem ulic pod
warunkiem zachowania ustaleń przepisów odrębnych obowiązujących przy projektowaniu
sieci,

2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1MU1, 1MU2, 1MN1, 1MN2, 1U3 ustala
się obsługę komunikacyjną poprzez drogi zlokalizowane poza granicami opracowania planu, z wyłączeniem moşliwości realizacji wjazdu na teren 1MU2
z obwodnicy drogi krajowej Nr 12.
3. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1KD/U1 i 1KD/U2 ustala się obsługę komunikacyjną poprzez projektowany układ dróg
w rejonie zjazdu z obwodnicy drogi krajowej Nr 12,
zlokalizowany poza granicami opracowania planu.
4. Obsługę komunikacyjną terenów oznaczonych
na rysunku planu symbolami 1UC1 i 1P1 naleşy realizować wspólnie z terenami sąsiednimi, zlokalizowanymi poza granicami opracowania planu, z wyłączeniem moşliwości realizacji wjazdu z obwodnicy
drogi krajowej Nr 12.
5. Na obszarze planu dopuszcza się realizację
dróg wewnętrznych. W przypadku ich realizacji ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu:
1) minimalną szerokość w liniach rozgraniczających 5m,
2) dopuszcza się jednoprzestrzenne zagospodarowanie jezdni oraz ciągu pieszego,
3) dopuszcza się wprowadzenie zieleni izolacyjnej
i ozdobnej,
4) dopuszcza się lokalizację nie ograniczających
bezpieczeństwa ruchu reklam, obiektów małej
architektury,
5) dopuszcza się wprowadzenie elementów infrastruktury technicznej pod warunkiem uzyskania
uzgodnienia z zarządcą drogi.
6. Ustala się następującą minimalną liczbę
miejsc postojowych:
1) obiekty handlowe, w tym obiekty handlowe
o powierzchni sprzedaşy powyşej 2000m2 –
1 miejsce postojowe na 25m2 powierzchni uşytkowej,
2) pensjonaty – 3 miejsca postojowe na 10 łóşek,
3) pozostałe obiekty usługowe – 1 miejsce postojowe na 50m2 powierzchni uşytkowej.

2) wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elektryczną, sieć telekomunikacyjną, odprowadzania ścieków oraz lokalizacji urządzeń technicznych na terenie objętym planem wymagają
uzyskania warunków technicznych od właściwych administratorów sieci.
2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
1) zaopatrzenie dla celów bytowo-gospodarczych,
technologicznych i przeciwpoşarowych z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej,
2) rozbudowę sieci wodociągowej z zapewnieniem zaopatrzenia w wodę na cele przeciwpoşarowe, w tym średnice nominalne przewodów
wodociągowych oraz hydrantów, zgodnie
z przepisami odrębnymi,
3) rozbudowę sieci na terenach nowego zainwestowania według warunków technicznych
uzgodnionych z administratorem.
3. W zakresie odprowadzenia i oczyszczenia
ścieków bytowych oraz komunalnych ustala się:
1) zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do gruntu, cieków powierzchniowych oraz
wód podziemnych,
2) realizację i rozbudowę sieci kanalizacji z odprowadzeniem do oczyszczalni ścieków.
4. W zakresie odprowadzenia wód deszczowych
ustala się:
1) realizację i rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie opracowania,
2) obowiązek, przed odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej lub rozprowadzeniem po terenie inwestora, zneutralizowania substancji ropopochodnych lub chemicznych, w lokalnych
urządzeniach oczyszczających,
3) obowiązek utwardzania i skanalizowania terenów, na których moşe dojść do zanieczyszcze-

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 23

– 2309 –

nia powierzchni substancjami ropopochodnymi, chemicznymi i olejami,
4) dopuszcza się rozprowadzenie wód deszczowych po terenie inwestora zgodnie z przepisami odrębnymi,
5) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych
do cieków wód powierzchniowych, lokalną siecią kanalizacyjną, na warunkach określonych
przez zarządcę cieku,
6) odprowadzenie do kanalizacji deszczowej odpływów z powierzchni dachów obiektów kubaturowych;
7) dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych
do bezodpływowych zbiorników do czasu realizacji lub rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej.
5. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się
zaopatrzenie w ciepło w oparciu o indywidualne
i grupowe instalacje zasilane gazem, energią elektryczną i innymi paliwami niskoemisyjnymi.
6. W zakresie zaopatrzenia w sieć telekomunikacyjną ustala się rozbudowę urządzeń oraz linii telekomunikacyjnych po uzgodnieniu z administratorem.
7. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:
1) dopuszcza się budowę nowych sieci gazowych,
2) dopuszcza się stosowanie indywidualnych
zbiorników zaopatrzenia w gaz płynny, pod warunkiem spełnienia przepisów odrębnych.
8. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną
ustala się:
1) zaopatrzenie z istniejącej sieci elektroenergetycznej,
2) rozbudowę sieci elektrycznej wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi według technicznych warunków przyłączenia, uzgodnionych z administratorem sieci,
3) w przypadku kolizji planowanego zagospodarowania terenu z istniejącymi liniami elektroenergetycznymi dopuszcza się ich przebudowę,
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planu, w zaleşności od uciąşliwości jaką istniejąca
funkcja powoduje w stosunku do sąsiednich terenów.
2. Dopuszcza się czasowe wykorzystanie terenu
w ramach utworzenia bazy budowlanej lub składowania materiałów na potrzeby realizacji inwestycji
drogowych lub infrastrukturalnych, jedynie za zgodą
właściciela oraz po stosownym uzgodnieniu
z właściwym wydziałem urzędu miasta.
DZIAŁ III
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA TERENÓW WYZNACZONYCH PLANEM
§ 14. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami 1MN1, 1MN2 ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy
mieszkaniowej o niskiej intensywności,
2) przeznaczenie uzupełniające: działalność usługowa, prowadzona jako towarzysząca podstawowej funkcji mieszkaniowej na nieruchomości, wyłącznie na zasadzie wykorzystania części
parteru budynku mieszkalnego z wyłączeniem
terenu działki i zlokalizowanych na niej zabudowaniach gospodarczych, zieleń urządzona,
drogi wewnętrzne, ciągi piesze, ścieşki rowerowe, parkingi, urządzenia towarzyszące,
3) zasady ochrony
strzennego:

i kształtowania

ładu

prze-

a) ustala się zakaz lokalizowania obiektów zaliczanych do przedsięwzięć mogących zawsze
znacząco oddziaływać na środowisko oraz
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej,
b) obowiązek zapewnienia dla zabudowy
mieszkaniowej nie mniej niş 1 miejsca postojowe na lokal mieszkalny lub 1 garaş na lokal
mieszkalny,
c) w przypadku lokalizacji usług ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie własności dodatkowych miejsc postojowych dla samochodów uşytkowników stałych i przebywających okresowo na warunkach określonych
w § 11 ust. 6,

4) wzdłuş napowietrznych sieci elektroenergetycznych średniego i wysokiego napięcia obowiązują strefy techniczne według przepisów
odrębnych.

4) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy
i zagospodarowania terenu:

9. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów
obowiązują zasady określone w przepisach odrębnych i obowiązującym planie gospodarki odpadami.

a) wysokość zabudowy mieszkaniowej nie moşe przekroczyć istniejących budynków na terenie, maksymalna wysokość nowej zabudowy 3 kondygnacje nadziemne w tym poddasze uşytkowe, jednak nie więcej niş 9m,

Rozdział 9
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenów
§ 13. 1. W odniesieniu do funkcji istniejących,
powodujących przekraczanie warunków, zasad
i przepisów określonych w niniejszej uchwale, uznaje się je jako tymczasowe zagospodarowanie, przy
czym naleşy określić horyzont czasowy w którym,
zagospodarowanie to będzie zgodne z ustaleniami

b) wysokość zabudowy gospodarczej i garaşy
wolnostojących 1 kondygnacja, jednak nie
więcej niş 6m
c) dla nowej zabudowy ustala się stosowanie
wywaşonych, prostych brył o dostosowanych proporcjach (wraz z kształtem dachu)
kaşdorazowo do istniejącego otoczenia oraz
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wartościowych elementów miejscowej tradycji budowlanej i krajobrazu,

cząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej,

d) dla nowej zabudowy ustala się stosowanie
dachów o geometrii nawiązującej do sąsiadującej zabudowy, płaskich lub o symetrycznych kątach nachylenia połaci, przy czym kąt
nachylenia dla zabudowy mieszkaniowej od
35° do 45° oraz dla zabudowy gospodarczej
i garaşowej od 30° do 45°,

b) teren oznaczony symbolem 1MU2 zlokalizowany jest w strefie oddziaływania ponadnormatywnego hałasu i wymaga realizacji
zabezpieczeń minimalizujących oddziaływanie hałasu zgodnie z przepisami odrębnymi,

e) w przypadkach łączenia budynków gospodarczych i garaşy z budynkiem mieszkalnym,
naleşy stosować identyczne kąty nachylenia
połaci w przedziale takim jak określono dla
zabudowy mieszkaniowej
f)

w modernizowanych lub remontowanych
budynkach dopuszcza się zachowanie istniejącej wysokości oraz kształtu dachu i kąta nachylenia połaci dachowych,

g) dopuszcza się stosowanie dachów płaskich
dla obiektów usługowych, urządzeń infrastruktury technicznej i obsługi terenu, takich
jak stacje transformatorowe, osłony śmietnikowe lokalizowanych we wnętrzu kwartału
zabudowy,
h) ustala się zakaz realizacji budynków mieszkalnych w formie parterowego obiektu
z płaskim dachem

c) obowiązek zapewnienia dla zabudowy
mieszkaniowej nie mniej niş 1 miejsca postojowe na lokal mieszkalny lub 1 garaş na lokal
mieszkalny,
d) w przypadku lokalizacji usług ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie własności dodatkowych miejsc postojowych dla samochodów uşytkowników stałych i przebywających okresowo na warunkach określonych
w § 11 ust. 6,
5) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy
i zagospodarowania terenu:
a) wysokość zabudowy na terenach oznaczonych symbolem 1MU1 i 1MU2 nie moşe
przekroczyć istniejących budynków na terenie, maksymalna wysokość nowej zabudowy
4 kondygnacje nadziemne w tym poddasze
uşytkowe, jednak nie więcej niş 15m,

i)

maksymalny wskaŝnik terenu zabudowanego: 30% powierzchni działki,

j)

minimalny wskaŝnik terenu biologicznie
czynnego: 60% powierzchni działki,

b) wysokość zabudowy na terenie oznaczonym
symbolem 1MU3 nie moşe przekroczyć istniejących budynków na terenie, maksymalna
wysokość nowej zabudowy nie więcej niş
9m od górnej krawędzi gzymsu lub attyki
w przypadku dachu płaskiego lub 12m od kalenicy w przypadku dachu stromego;

k) ustala się minimalną nieprzekraczalną linię
zabudowy 5m od linii rozgraniczających wydzielanych dróg wewnętrznych,

c) wysokość zabudowy gospodarczej i garaşy
wolnostojących 1 kondygnacja, jednak nie
więcej niş 6m,

l)

zieleń urządzoną naleşy kształtować jako niską, średnią i wysoką o charakterze zieleni
towarzyszącej i ozdobnej.

2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1MU1, 1MU2, 1MU3 ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy
mieszkaniowej o niskiej intensywności jednorodzinnej i wielorodzinnej (małe domy mieszkalne), tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej oraz tereny zabudowy usługowej,
2) przeznaczenie uzupełniające: zieleń urządzona,
drogi wewnętrzne, ciągi piesze, ścieşki rowerowe, parkingi, urządzenia towarzyszące,
3) dopuszczalne kierunki przekształceń: dopuszcza
się zmianę przeznaczenia budynku w ramach
funkcji przewidzianych w przeznaczeniu podstawowym,
4) zasady ochrony
strzennego:

i kształtowania

ładu

prze-

a) ustala się zakaz lokalizowania obiektów zaliczanych do przedsięwzięć mogących zawsze
znacząco oddziaływać na środowisko oraz
przedsięwzięć mogących potencjalnie zna-

d) dla nowej zabudowy ustala się stosowanie
wywaşonych, prostych brył o dostosowanych proporcjach (wraz z kształtem dachu)
kaşdorazowo do istniejącego otoczenia oraz
wartościowych elementów miejscowej tradycji budowlanej i krajobrazu,
e) dla nowej zabudowy ustala się stosowanie
dachów o geometrii nawiązującej do sąsiadującej zabudowy, płaskich lub o symetrycznych kątach nachylenia połaci, przy czym kąt
nachylenia dla zabudowy mieszkaniowej od
20° do 45° oraz dla zabudowy gospodarczej
i garaşowej od 15° do 45°,
f)

w przypadkach łączenia budynków gospodarczych i garaşy z budynkiem pełniącym
w terenie funkcję podstawową, naleşy stosować identyczne kąty nachylenia połaci
w przedziale takim jak określono dla zabudowy pełniącej funkcję podstawową,

g) w modernizowanych lub remontowanych
budynkach dopuszcza się zachowanie istniejącej wysokości oraz kształtu dachu i kąta nachylenia połaci dachowych,
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h) dopuszcza się stosowanie dachów płaskich
dla obiektów usługowych, urządzeń infrastruktury technicznej i obsługi terenu, takich
jak stacje transformatorowe, osłony śmietnikowe lokalizowanych we wnętrzu kwartału
zabudowy,
i)

ustala się zakaz realizacji budynków mieszkalnych w formie parterowego obiektu z płaskim dachem,

j)

maksymalny wskaŝnik terenu zabudowanego: 50% powierzchni działki,

k) minimalny wskaŝnik terenu biologicznie
czynnego: 30% powierzchni działki,
l)

dla terenu oznaczonego symbolem 1MU3
ustala się obowiązującą linię zabudowy
5m od drogi wewnętrznej 1KDW1,

m) dla terenu oznaczonego symbolem 1MU3
ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy
5m od drogi wewnętrznej 1KDW1,
n) ustala się minimalną nieprzekraczalną linię
zabudowy 5m od linii rozgraniczających wydzielanych dróg wewnętrznych,
o) naleşy zachować minimalne odległości planowanych obiektów budowlanych od dróg
zgodnie z przepisami odrębnymi,
p) zieleń urządzoną naleşy kształtować jako niską, średnią i wysoką o charakterze zieleni
towarzyszącej i ozdobnej,
r) dla terenu oznaczonego symbolem 1MU3, ze
względu na szczególną potrzebę kształtowania zabudowy, ustala się następujące zasady:
nową zabudowę naleşy kształtować ze
szczególnym poszanowaniem miejscowych tradycji budowlanych,
projektowane budynki powinny harmonijnie komponować się ze strukturami przestrzennymi, dlatego zaleca się wprowadzenie architektury indywidualnie dopasowanej do zabudowy historycznej,
elewacje budynków powinny harmonizować z elewacjami historycznych budynków
zlokalizowanych w tej części miasta,
elementy wykończenia powinny operować
tradycyjnymi materiałami,
nie dopuszcza się realizacji pokryć dachowych z blachy dachówkopodobnej, paneli
PCV,
dla nowych budynków z dachem stromym
naleşy stosować jako pokrycie dachowe
dachówkę ceramiczną,

Poz. 445

1) przeznaczenie podstawowe: tereny komunikacji
i zabudowy usługowej,
2) przeznaczenie uzupełniające: zieleń urządzona,
drogi wewnętrzne, ciągi piesze, ścieşki rowerowe, parkingi, urządzenia towarzyszące,
3) obowiązuje pierwszeństwo realizacji inwestycji
z zakresu komunikacji w ramach budowy obwodnicy drogi krajowej Nr 12,
4) wprowadzanie funkcji usługowej dopuszczalne
jest wyłącznie:
a) po zakończeniu realizacji inwestycji z zakresu
komunikacji o których mowa w § 14 ust. 3
pkt 3,
b) na terenie lub jego części, nie objętej inwestycjami z zakresu komunikacji, o których
mowa w § 14 ust. 3 pkt 3, pod warunkiem
i na zasadach określonych przez zarządcę
obwodnicy drogi krajowej,
5) zasady ochrony
strzennego:

i kształtowania

ładu

prze-

a) ustala się zakaz lokalizowania obiektów zaliczanych do przedsięwzięć mogących zawsze
znacząco oddziaływać na środowisko oraz
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej,
b) w przypadku lokalizacji usług ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie własności dodatkowych miejsc postojowych dla samochodów uşytkowników stałych i przebywających okresowo na warunkach określonych
w § 11 ust. 6,
6) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy
i zagospodarowania terenu:
a) wysokość zabudowy nie moşe przekroczyć
istniejących budynków na terenie, maksymalna wysokość nowej zabudowy 3 kondygnacje nadziemne w tym poddasze uşytkowe, jednak nie więcej niş 10m,
b) dla nowej zabudowy ustala się stosowanie
wywaşonych, prostych brył o dostosowanych proporcjach (wraz z kształtem dachu)
kaşdorazowo do istniejącego otoczenia oraz
wartościowych elementów miejscowej tradycji budowlanej i krajobrazu,
c) dopuszcza się stosowanie indywidualnych
rozwiązań o dostosowanych proporcjach do
otaczającej zabudowy, przy zachowaniu
określonej wysokości zabudowy,

nie dopuszcza się stosowania jako pokrycia dachów stromych z blachy dachówkopodobnej, gontów papowych.

d) dla nowej zabudowy ustala się stosowanie
dachów o geometrii nawiązującej do sąsiadującej zabudowy, płaskich lub o symetrycznych kątach nachylenia połaci, przy czym kąt
nachylenia dla zabudowy mieszkaniowej od
30° do 45°,

3. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1KD/U1, 1KD/U2 ustala się:

e) dopuszcza się stosowanie indywidualnych
rozwiązań, o dostosowanych proporcjach
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wraz z kształtem dachu, do otaczającej zabudowy,
f)

dującej zabudowy, płaskich lub o symetrycznych kątach nachylenia połaci, przy czym kąt
nachylenia dla zabudowy mieszkaniowej od
30° do 45°,

maksymalny wskaŝnik terenu zabudowanego: 50% powierzchni działki,

g) minimalny wskaŝnik terenu biologicznie
czynnego: 30% powierzchni działki,
h) ustala się minimalną nieprzekraczalną linię
zabudowy 5m od linii rozgraniczających wydzielanych dróg wewnętrznych,
i)

naleşy zachować minimalne odległości planowanych obiektów budowlanych od dróg
zgodnie z przepisami odrębnymi,

j)

zieleń urządzoną naleşy kształtować jako niską, średnią i wysoką o charakterze zieleni
towarzyszącej i ozdobnej.

4. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 1U3 ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa,
2) przeznaczenie uzupełniające: funkcja mieszkaniowa, w ramach obsługi działalności związanej
z przeznaczeniem podstawowym, zieleń urządzona, drogi wewnętrzne, ciągi piesze, ścieşki
rowerowe, parkingi, urządzenia towarzyszące,
3) zasady ochrony
strzennego:

i kształtowania

ładu

prze-

a) ustala się zakaz lokalizowania obiektów zaliczanych do przedsięwzięć mogących zawsze
znacząco oddziaływać na środowisko oraz
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej,
b) w przypadku lokalizacji usług ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie własności dodatkowych miejsc postojowych dla samochodów uşytkowników stałych i przebywających okresowo na warunkach określonych
w § 11 ust. 6,
4) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy
i zagospodarowania terenu:
a) wysokość zabudowy nie moşe przekroczyć
istniejących budynków na terenie, maksymalna wysokość nowej zabudowy 3 kondygnacje nadziemne w tym poddasze uşytkowe, jednak nie więcej niş 10m,
b) dla nowej zabudowy ustala się stosowanie
wywaşonych, prostych brył o dostosowanych proporcjach (wraz z kształtem dachu)
kaşdorazowo do istniejącego otoczenia oraz
wartościowych elementów miejscowej tradycji budowlanej i krajobrazu,
c) dopuszcza się stosowanie indywidualnych
rozwiązań o dostosowanych proporcjach do
otaczającej zabudowy, przy zachowaniu
określonej wysokości zabudowy,
d) dla nowej zabudowy ustala się stosowanie
dachów o geometrii nawiązującej do sąsia-

e) dopuszcza się stosowanie indywidualnych
rozwiązań, o dostosowanych proporcjach
wraz z kształtem dachu, do otaczającej zabudowy,
f)

maksymalny wskaŝnik terenu zabudowanego: 50% powierzchni działki,

g) minimalny wskaŝnik terenu biologicznie
czynnego: 30% powierzchni działki,
h) ustala się minimalną nieprzekraczalną linię
zabudowy 5m od linii rozgraniczających wydzielanych dróg wewnętrznych,
i)

zieleń urządzoną naleşy kształtować jako niską, średnią i wysoką o charakterze zieleni
towarzyszącej i ozdobnej.

5. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 1UC1 ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni
sprzedaşy powyşej 2000m2,
2) przeznaczenie uzupełniające: tereny zabudowy
usługowej, zieleń urządzona, drogi wewnętrzne, ciągi piesze, ścieşki rowerowe, parkingi,
urządzenia towarzyszące,
3) zakaz wprowadzania funkcji mieszkaniowej,
4) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) lokalizowanie zabudowy nawiązującej wysokością oraz kształtem i kątem nachylenia połaci dachów do obiektów istniejących,
b) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie
własności miejsc postojowych dla samochodów uşytkowników stałych i przebywających
okresowo na warunkach określonych w § 11
ust. 6,
5) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy
i zagospodarowania terenu:
a) maksymalna wysokość nowej zabudowy
2 kondygnacje nadziemne, jednak nie więcej
niş 7m,
b) dla nowej zabudowy ustala się stosowanie
wywaşonych, prostych brył o dostosowanych proporcjach (wraz z kształtem dachu)
kaşdorazowo do istniejącego otoczenia oraz
wartościowych elementów miejscowej tradycji budowlanej i krajobrazu,
c) dopuszcza się stosowanie indywidualnych
rozwiązań, o dostosowanych proporcjach
wraz z kształtem dachu, do otaczającej zabudowy, przy zachowaniu określonej wysokości
zabudowy,
d) teren naleşy zagospodarować wspólnie
z sąsiednimi terenami rozmieszczenia obiek-
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tów handlowych o powierzchni sprzedaşy
powyşej 2000m2, zlokalizowanymi poza granicami opracowania,
e) maksymalny wskaŝnik terenu zabudowanego: 70% powierzchni działek,
f)

minimalny wskaŝnik terenu biologicznie
czynnego: 10% powierzchni działki,

g) ustala się minimalną nieprzekraczalną linię
zabudowy 5m od linii rozgraniczających wydzielanych dróg wewnętrznych,
h) naleşy zachować minimalne odległości planowanych obiektów budowlanych od dróg
zgodnie z przepisami odrębnymi,
i)

zieleń urządzoną naleşy kształtować jako niską, średnią i wysoką o charakterze zieleni
towarzyszącej i ozdobnej.

Poz. 445
d) teren naleşy zagospodarować wspólnie z sąsiednimi terenami zabudowy produkcyjnej,
zlokalizowanymi poza granicami opracowania,
e) dopuszcza się stosowanie indywidualnych
rozwiązań, o dostosowanych proporcjach
wraz z kształtem dachu, do otaczającej zabudowy,
f)

g) minimalny wskaŝnik terenu biologicznie
czynnego: 25% powierzchni działki,
h) ustala się minimalną nieprzekraczalną linię
zabudowy 5m od linii rozgraniczających wydzielanych dróg wewnętrznych,
i)

naleşy zachować minimalne odległości planowanych obiektów budowlanych od dróg
zgodnie z przepisami odrębnymi,

j)

zieleń urządzoną naleşy kształtować jako niską, średnią i wysoką o charakterze zieleni
towarzyszącej i ozdobnej.

6. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 1P1 ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa produkcyjna, bazy, składy magazyny,
2) przeznaczenie uzupełniające: zabudowa usługowa, zieleń urządzona, drogi wewnętrzne,
ciągi piesze, ścieşki rowerowe, parkingi, urządzenia towarzyszące,
3) zasady ochrony
strzennego:

i kształtowania

ładu

maksymalny wskaŝnik terenu zabudowanego: 60% powierzchni działki,

7. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 1KDW1 ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: droga wewnętrzna,

prze-

2) minimalną szerokość w liniach rozgraniczających 8m,

a) ustala się zakaz lokalizowania obiektów zaliczanych do przedsięwzięć mogących zawsze
znacząco oddziaływać na środowisko oraz
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej,

3) dopuszcza się jednoprzestrzenne zagospodarowanie jezdni oraz ciągu pieszego,

b) w przypadku lokalizacji usług ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie własności dodatkowych miejsc postojowych dla samochodów uşytkowników stałych i przebywających okresowo na warunkach określonych
w § 11 ust. 6,
4) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy
i zagospodarowania terenu:
a) wysokość zabudowy nie moşe przekroczyć
istniejących budynków na terenie, maksymalna wysokość nowej zabudowy 3 kondygnacje nadziemne w tym poddasze uşytkowe, jednak nie więcej niş 15m,
b) dla nowej zabudowy ustala się stosowanie
wywaşonych, prostych brył o dostosowanych proporcjach (wraz z kształtem dachu)
kaşdorazowo do istniejącego otoczenia oraz
wartościowych elementów miejscowej tradycji budowlanej i krajobrazu,
c) dopuszcza się stosowanie indywidualnych
rozwiązań, o dostosowanych proporcjach
wraz z kształtem dachu, do otaczającej zabudowy, przy zachowaniu określonej wysokości
zabudowy,

4) dopuszcza się wprowadzenie zieleni izolacyjnej
i ozdobnej,
5) dopuszcza się lokalizację nie ograniczających
bezpieczeństwa ruchu reklam, obiektów małej
architektury,
6) dopuszcza się wprowadzenie elementów infrastruktury technicznej pod warunkiem uzyskania
uzgodnienia z zarządcą drogi.
8. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 1T1 ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny obiektów
i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej –
stacja bazowa telefonii komórkowej,
2) lokalizację anten nadawczo – rozsiewczych,
urządzeń sterujących na platformie o wymiarach 2m x 3m i przyłączy energetycznych,
3) przeznaczenie uzupełniające: urządzenia towarzyszące sieci telefonicznej,
4) uşytkowanie zgodnie z przepisami odrębnymi,
5) dodatkowe ewentualne, uciąşliwości bądŝ
szkodliwości dla środowiska wywołane przez
obiekt i urządzenia nie mogą wykraczać poza
granice terenu, na którym są zlokalizowane
i tym samym, powodować konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego uşytkowania.
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DZIAŁ IV
USTALENIA KOŃCOWE
§ 15. Ustala się stawkę procentową słuşącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości wynikającej z uchwalenia planu dla
wszystkich terenów w wysokości 10%
§ 16. W granicach opracowania tracą moc ustalenia uchwały Nr XXIX/152/2005 Rady Miejskiej
w Łęknicy z dnia 28 lipca 2005r. w sprawie uchwale-
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nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica.
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.
§ 18. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Marszałek
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLVII/277/2010
Rady Miejskiej w Łęknicy
z dnia 29 października 2010r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLVII/277/2010
Rady Miejskiej w Łęknicy
z dnia 29 października 2010r.
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLVII/277/2010
Rady Miejskiej w Łęknicy
z dnia 29 października 2010r.
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Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLVII/277/2010
Rady Miejskiej w Łęknicy
z dnia 29 października 2010r.
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Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLVII/277/2010
Rady Miejskiej w Łęknicy
z dnia 29 października 2010 r.
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Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLVII/277/2010
Rady Miejskiej w Łęknicy
z dnia 29 października 2010r.
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Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XLVII/277/2010
Rady Miejskiej w Łęknicy
z dnia 29 października 2010r.
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Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XLVII/277/2010
Rady Miejskiej w Łęknicy
z dnia 29 października 2010r.
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Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XLVII/277/2010
Rady Miejskiej w Łęknicy
z dnia 29 października 2010r.

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XLVII/277/2010
Rady Miejskiej w Łęknicy
z dnia 29 października 2010r.

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO
WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA ŁĘKNICA

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI W ZAKRESIE
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, NALEŻĄCEJ DO
ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH
FINANSOWANIA

W związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 80, poz. 717 z póŝn. zm.), stwierdza się, şe do projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica
nie zostały złoşone uwagi.

Rozstrzygnięcia dokonano na podstawie art. 20
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 80,
poz. 717 ze zm.)
Realizacja infrastruktury technicznej będzie odbywać
się w oparciu o wszelkie moşliwe ŝródła pozyskania
funduszy na ten cel, środków własnych gminy, opłat
adiacenckich oraz partycypacji inwestorów indywidualnych.

===================================================================================
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UCHWAŁA NR XXXI/257/10
RADY GMINY BOBROWICE
z dnia 8 listopada 2010r.
w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę
Bobrowice
Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 z póŝn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Świadczenia udzielane przez przedszkole
publiczne prowadzone przez Gminę Bobrowice,
zwane dalej „przedszkolem”, w zakresie realizacji
programu wychowania przedszkolnego, obejmującego podstawę programową wychowania przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach,
realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin
dziennie, na zasadach określonych w statucie przedszkola.
§ 2. 1. Świadczenia przedszkola, wykraczające
poza realizację podstawy programowej wychowania
przedszkolnego, są odpłatne.
2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, są
świadczeniami polegającymi na opiece nad dzieckiem, w ramach której wchodzą zajęcia i gry tematyczne wspomagające rozwój ruchowo – umysłowy
dziecka, a takşe zajęcia rozwijające je artystycznie.
3. Za kaşdą rozpoczętą godzinę świadczeń opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ust. 1
i 2, udzielonych w czasie godzin pracy przedszkola,
ustala się opłatę w wysokości 2,00zł.

4. Opłatę, o której mowa w ust. 3, wnosi się
z góry do dnia 15 kaşdego miesiąca w którym udzielane są świadczenia.
§ 3. Rodzice (opiekunowie prawni) w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola, deklarują dzienną
liczbę godzin korzystania w danym roku szkolnym
przez dziecko ze świadczeń opiekuńczo – wychowawczych, o których w § 2 ust. 1 i 2.
§ 4. 1. Opłata, o której mowa w § 2 ust. 3, nie
obejmuje kosztów wyşywienia oraz kosztów zajęć
dodatkowych, prowadzonych na şyczenie rodziców
przez inne niş przedszkole podmioty.
2. Wysokość opłat za korzystanie z wyşywienia
w przedszkolu ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym, z zastosowaniem przepisów art. 67a ustawy o systemie oświaty.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bobrowice.
§ 6. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2011r.
Przewodniczący Rady:
Mariola Szajek
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UCHWAŁA NR XXXVI/245/10
RADY GMINY TRZEBIEL
z dnia 10 listopada 2010r.
w sprawie programu współpracy Gminy Trzebiel z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w 2011 roku
Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności poşytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) uchwala
się, co następuje:
§ 1. Uchwala się “Program współpracy Gminy
Trzebiel z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie w 2011 roku”, stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i ma zastosowanie na rok 2011.
Przewodniczący Rady
Grzegorz Rygiel
Załącznik
do uchwały Nr XXXVI/245/10
Rady Gminy Trzebiel
z dnia 10 listopada 2010r.
Program współpracy Gminy Trzebiel 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 2011r.
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest
mowa o:
1) programie – naleşy przez to rozumieć program
współpracy Gminy Trzebiel z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie,
2) ustawie – naleşy przez to rozumieć ustawę
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz. 873 z póŝn. zm.),
3) organizacjach pozarządowych – naleşy przez to
rozumieć organizacje, osoby prawne i jednostki
organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2
i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalno-

ści poşytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póŝn. zm.),
4) konkursie – naleşy przez to rozumieć otwarty
konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2
i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie.
Rozdział 2
Cel główny i cele szczegółowe programu
§ 2. Głównym celem Programu jest zapewnienie
efektywnego wykonywania zadań własnych Gminy
Trzebiel wynikających z przepisów prawa, poprzez
włączenie organizacji pozarządowych w realizację
tych zadań.
§ 3. Celami szczegółowymi Programu są:
1) poprawa jakości şycia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy Trzebiel,
2) integracja podmiotów realizujących zadania
publiczne,
3) wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych oraz wykorzystanie ich moşliwości,
4) stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców Gminy,
5) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów.
§ 4. Program będzie realizowany w okresie od
1 stycznia do 31 grudnia 2011r. Rozliczenie dotacji
przyznanych na podstawie tego programu moşe
nastąpić do dnia 30 stycznia 2012r.
Rozdział 3
Zasady i formy współpracy
§ 5. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi opiera się na następujących zasadach:
1. pomocniczości – co oznacza, şe Gmina Trzebiel przekazuje organizacjom pozarządowym realizację zadań własnych, a organizacje pozarządowe
zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny,
profesjonalny i terminowy;
2. suwerenności stron – co oznacza, şe współpracujące strony samodzielnie i w sposób niezaleşny podejmują działania w zakresie współpracy;
3. partnerstwa – współpraca realizowana jest
w zakresie uczestnictwa organizacji pozarządowych
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w określeniu potrzeb i problemów mieszkańców
gminy, wypracowania sposobów ich rozwiązania,
definiowania zadań przeznaczanych do realizacji;
4. efektywności – co polega na wspólnym dąşeniu Gminy Trzebiel i organizacji pozarządowych do
osiągnięcia najlepszych efektów realizacji zadań
publicznych;
5. uczciwej konkurencji – co oznacza konkurencję
zgodną z uczciwymi zwyczajami oraz prawem
w dziedzinie współpracy w zakresie określonym
w ustawie;
6. jawności – rozumiane jako udostępnienie
przez strony współpracy informacji o zamiarach,
celach, kosztach i efektach współpracy, a takşe ze
strony Gminy Trzebiel o środkach finansowych zaplanowanych w budşecie gminy na współpracę oraz
kryteriach i sposobie oceny projektów. Zasada jawności obliguje organizacje pozarządowe do udostępnienia Gminie Trzebiel danych dotyczących
struktury organizacyjnej, sposobu funkcjonowania,
prowadzenia działalności statutowej.
§ 6. Podmiotami realizującymi program są:
1) Rada Gminy Trzebiel wytycza kierunki polityki
społecznej Gminy oraz określa wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację
współpracy Gminy Trzebiel z organizacjami pozarządowymi,
2) Wójt Gminy Trzebiel podejmuje decyzję o priorytetach współpracy z organizacjami pozarządowymi, ogłasza konkursy, dysponuje środkami w ramach budşetu, decyduje o wyborze
ofert i innych formach współpracy z organizacjami pozarządowymi;
3) Organizacje pozarządowe realizują zadania publiczne w oparciu o umowy podpisane z Gminą
Trzebiel oraz w ramach pozafinansowych form
współpracy.
§ 7. Współpraca Gminy Trzebiel z organizacjami
pozarządowymi moşe przyjąć formę finansową lub
pozafinansową.
§ 8. 1. Finansowe formy współpracy to:
1) powierzanie wykonania zadań publicznych
wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie
i realizacji;
2) wspieranie wykonania zadań publicznych wraz
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich
realizacji.
2. Pozafinansowe formy współpracy to:
1) wzajemne informowanie się o planowanych
kierunkach działalności,
2) konsultowanie projektów aktów normatywnych
w zakresie dotyczącym działalności organizacji,
3) tworzenie zespołów roboczych o charakterze
doradczym i inicjatywnym,
4) inne formy wsparcia mogą obejmować:

Poz. 447
a) nieodpłatne udostępnianie w miarę moşliwości sprzętu, pomieszczeń,
b) promocja działalności organizacji pozarządowych na stronie internetowej Gminy Trzebiel.
Rozdział 4
Zakres przedmiotowy współpracy

§ 9. W roku 2011 Gmina Trzebiel będzie wspierać lub powierzać zadania publiczne w zakresie:
1) działalności charytatywnej,
2) ochrony i promocji zdrowia,
3) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej
osób pozostających bez pracy i zagroşonych
zwolnieniem z pracy,
4) działalności wspomagającej rozwój wspólnot
i społeczności lokalnych,
5) edukacji, oświaty i wychowania,
6) wypoczynku dzieci i młodzieşy,
7) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury,
8) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
i sportu,
9) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
10) turystyki, krajoznawstwa i promocji,
11) przeciwdziałania uzaleşnieniom i patologiom
społecznym.
Rozdział 5
Priorytetowe zadania publiczne
§ 10. 1. W roku 2011 priorytetowe obszary
współpracy obejmują sferę zadań z zakresu:
1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
między innymi organizacja treningów i rozgrywek sportowych dla róşnych grup wiekowych,
2) wypoczynku dzieci i młodzieşy, między innymi:
organizacja koncertów, warsztatów dla dzieci,
edukacja kulturalna dzieci i młodzieşy.
2. Wszystkie zadania publiczne określone
w ust. 1 organizowane są na podstawie konkursów
na zadania publiczne, szczegółowo opisujących zakres realizowanych zadań.
§ 11. Organizacje pozarządowe mogą z własnej
inicjatywy złoşyć ofertę realizacji zadań publicznych,
w tym takşe tych, które dotychczas realizowane były
w inny sposób, w tym przez organy administracji
publicznej. W zakresie rozpatrzenia takiej oferty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy.
§ 12. O środki w ramach współpracy mogą ubiegać się wyłącznie organizacje prowadzące działalność na rzecz mieszkańców Gminy Trzebiel.
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Rozdział 6
Sposób realizacji programu
§ 13. Cele zawarte w programie powinny być realizowane przez:
1) wzajemne informowanie się o planowanych
kierunkach działalności,
2) zlecanie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe poprzez powierzanie
wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji
lub wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich finansowanie,
3) współpraca w pozyskiwaniu środków finansowych z innych ŝródeł, w szczególności z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
4) uşyczanie, bądŝ wynajmowanie na preferencyjnych warunkach lokali na spotkania i prowadzenie działalności organizacjom pozarządowym,
5) promocję działalności organizacji pozarządowych, między innymi poprzez udostępnienie
organizacjom strony internetowej Urzędu Gminy Trzebiel, do zamieszczania własnych publikacji.
§ 14. W roku 2011 ogłoszone zostaną następujące konkursy na realizacje zadań publicznych:
1) otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu,
2) otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku
dzieci i młodzieşy.
Rozdział 7
Wysokość środków przeznaczanych na realizację
programu
§ 15. 1. Realizacja programu finansowana będzie
z budşetu Gminy Trzebiel oraz środków finansowych będących w dyspozycji organizacji pozarządowych, w tym pozyskanych przez nie środków zewnętrznych.
2. Gmina Trzebiel na realizację Programu w roku
2011 przeznacza środki finansowe w wysokości
35 000,00 PLN.
Rozdział 8
Sposób tworzenia programu oraz przebieg konsultacji
§ 16. Program Współpracy Gminy Trzebiel z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy w 2011 roku
utworzony został na bazie projektu programu, który
to konsultowany był z organizacjami pozarządowymi funkcjonującymi na terenie Gminy, zgodnie
z uchwałą Rady Gminy Trzebiel Nr XXXIII/202/10
z dnia 31.08.2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności
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poşytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacji. Projekt Programu zamieszczony
jest na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej
Urzędu Gminy Trzebiel: www.trzebiel.pl w zakładce
aktualności. Uwagi i wnioski dotyczące programu
moşna składać nie póŝniej niş 14 dni po umieszczeniu projektu na stronie internetowej na zamieszczonym pod projektem formularzu osobiście w Urzędzie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres mroz@trzebiel.pl lub poczty tradycyjnej na
adres Urzędu Gminy Trzebiel. W dniach 13 – 27
paŝdziernika 2010r. przeprowadzone zostały konsultacje projektu programu z organizacjami pozarządowymi ogłoszone przez Wójta Gminy Trzebiel.
W wyznaczonym czasie nie wpłynęła şadna opinia
ani propozycja zmian do projektu, dlatego teş nie
wprowadzono şadnych zmian do konsultowanego
projektu programu współpracy.
Rozdział 9
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert
§ 17. 1. Komisje konkursowe powoływane są
przez Wójta Gminy Trzebiel w celu opiniowania
ofert złoşonych w otwartych konkursach.
2. Do kaşdego konkursu powoływana jest odrębna komisja konkursowa.
3. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Wójta Gminy Trzebiel oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe.
4. W skład komisji nie mogą wchodzić przedstawiciele tych organizacji pozarządowych, które złoşyły ofertę na realizację zadania publicznego.
5. W pracach komisji mogą uczestniczyć takşe
z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
6. Komisja konkursowa powoływana jest zarządzeniem Wójta Gminy Trzebiel niezwłocznie po zamknięciu konkursu.
7. Komisja konkursowa działa w oparciu o właściwe ustawy oraz zasady: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej
konkurencji i jawności.
§ 18. 1. Do członków komisji konkursowych biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071 ze zmianami) dotyczące wyłączenia pracownika.
2. W przypadku wyłączenia z postępowania lub
nieobecności członków komisji, posiedzenie odbywa
się pod warunkiem, şe bierze w nim udział co najmniej połowa składu komisji.
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§ 19. 1. Udział w pracach komisji konkursowych
jest nieodpłatny.

sowym oraz propozycje kwot dotacji dla wybranych
ofert.

2. Członkom komisji konkursowych nie przysługuje zwrot kosztów podróşy.

2. Protokół z przebiegu prac komisji przedkłada
się Wójtowi Gminy Trzebiel.

§ 20. Członkowie komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego.

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

§ 21. Komisja, przystępując do oceny złoşonych
ofert, w pierwszej kolejności:
1) dokonuje oceny ofert pod względem formalnym,
2) odrzuca oferty nie spełniające formalnych warunków konkursu lub złoşone po terminie.
§ 22. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu
ofert:
1) ocenia moşliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową, w tym spełnienie wymogów określonych w ogłoszeniu o otwartym
konkursie ofert,
2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu
rzeczowego zadania,
3) uwzględnia dotychczasowe doświadczenie przy
realizacji zadań zleconych biorąc pod uwagę
rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
4) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania
i kwalifikacje osób przy udziale których wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne,
5) w przypadku zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wspierania uwzględnia planowany przez organizację pozarządową udział
środków finansowych własnych lub środków
pochodzących z innych ŝródeł na realizację zadania publicznego.
§ 23. Komisja ustalając propozycje kwot dotacji
dla organizacji pozarządowych, które złoşyły ofertę
w konkursie, uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
§ 24. 1. Z przebiegu prac komisja sporządza protokół zawierający w szczególności ilość złoşonych
w terminie ofert, uzasadnienie wyboru lub odrzucenia ofert uczestniczących w postępowaniu konkur-

Rozdział 10
Sposób oceny realizacji programu
§ 26. Gmina Trzebiel w trakcie wykonywania zadania przez organizacje pozarządowe sprawuje kontrolę prawidłowości wykonania zadania, w tym wydatkowania przeznaczonych na jego realizację środków finansowych. Kontrola i ocena realizacji zadania
przebiegać będzie na zasadach określonych w ustawie. Gmina Trzebiel moşe şądać od organizacji pozarządowych częściowych sprawozdań z realizacji
zadania.
§ 27. 1. Realizacja Programu poddana jest ewaluacji rozumianej jako planowe działania mające na
celu ocenę realizacji wykonania programu.
2. Celem wieloletniego monitoringu ustala się
wskaŝniki efektywności Programu.
3. Wskaŝniki efektywności Programu oparte są
na informacji dotyczącej jego realizacji, w szczególności:
1) liczbie ogłoszonych konkursów,
2) wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację programu,
3) liczbie organizacji pozarządowych biorących
udział w realizacji programu,
4) liczbie osób zaangaşowanych w realizację programu,
5) liczbie osób, które były adresatami działań ujętych w programie.
§ 28. Wójt Gminy Trzebiel składa Radzie Gminy
sprawozdanie z realizacji programu w terminie do
dnia 30 kwietnia następnego roku. Sprawozdanie
z realizacji programu umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Trzebiel w biuletynie informacji publicznej
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UCHWAŁA NR II/10/2010
RADY GMINY TUPLICE
z dnia 14 grudnia 2010r.
w sprawie zmian w uchwale Nr XXXIII/200/2010 Rady Gminy Tuplice z dnia 5 listopada 2010r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 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: Dz. U. z 2010r.
Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461) uchwala się co
następuje:
§ 1. Dokonuje
się
zmiany
w
uchwale
Nr XXXIII/200/2010 Rady Gminy Tuplice z dnia
5 listopada 2010r. w następujący sposób: § ust. 2
lit. d cytowanej wyşej uchwały otrzymuje brzmienie:

zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – od 1m2 powierzchni uşytkowej – 4,26zł”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady
Sylwester Mazurkiewicz

„związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń

===================================================================================
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UCHWAŁA NR III/9/2010
RADY GMINY STARE KUROWO
z dnia 28 grudnia 2010r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stare Kurowo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 7, art. 35 ust. 1 i 3,
art. 40 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r.
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Zmienia się treść § 4 i § 16 uchwały
Nr XXVII/233/2006 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia
30 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Stare Kurowo, nadając im następujące
brzmienie:
1)
„§ 4. 1. Organami sołectwa są;
1) zebranie wiejskie – organ stanowiący
(uchwałodawczy), grupujący wszystkich mieszkańców sołectwa posiadających prawa wyborcze,
2) sołtys jako organ wykonawczy.
2. Działalność sołtysa wspomaga Rada Sołecka,
składająca się z 6 członków."
2)
„§ 16. 1. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej
wybierani są i odwoływani w głosowaniu tajnym.

2. W przypadku złoşenia pisemnej rezygnacji
przez sołtysa lub członka rady sołeckiej w czasie
trwania kadencji, na zebraniu zwołanym w trybie
§ 13 ust. 2 nowego sołtysa lub członka rady wybiera się w głosowaniu tajnym bez konieczności
głosowania nad przyjęciem złoşonej rezygnacji.
W takim przypadku zebranie wiejskie uchwałą
odwołuje składającego rezygnację z funkcji sołtysa lub członka rady sołeckiej.
3. Zgłaszanie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej przeprowadza się oddzielnie.
4. Za wybranych uwaşa się kandydatów, którzy
uzyskali największą liczbę głosów”.
§ 2. Zmiany Statutu wymagają podjęcia uchwały
przez Radę Gminy.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Stare Kurowo.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Sudoł
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UCHWAŁA NR III /9/2010
RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU
z dnia 28 grudnia 2010r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg polegających na umarzaniu, odraczaniu
spłat i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających
Gminie Zbąszynek lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej
w przypadkach, w których taka ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organu lub osoby
uprawnionej do udzielania tych ulg, oraz postanowienia o stosowaniu ulg z urzędu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity
tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz
art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa zasady, sposób i tryb udzielania ulg polegających na umarzaniu, odraczaniu
spłat i rozkładania na raty naleşności pienięşnych
mających charakter cywilnoprawny, przypadających
Gminie Zbąszynek lub jej jednostkom podległym
oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej
w przypadkach, w których taka ulga stanowić będzie
pomoc publiczną, oraz wskazuje organ lub osobę
uprawnioną do udzielania tych ulg, oraz postanowienie o stosowaniu ulg z urzędu.
§ 2. 1. Naleşności pienięşne mające charakter
cywilnoprawny mogą zostać umorzone z urzędu
w całości jeşeli:

1) w zakresie naleşności Gminy – Burmistrz,
2) w zakresie naleşności przysługujących jednostkom organizacyjnym gminy:
a) kierownicy tych jednostek, jeşeli wartość naleşności nie przekracza połowy kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym podjecie decyzji o umorzeniu, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” przez prezesa GUS
dla celów naliczenia odpisu na ZFŚS.
b) Burmistrz – na wniosek kierownika jednostki
w pozostałych przypadkach.
2. Do odroczenia terminu zapłaty lub rozliczenia
płatności na raty uprawniony jest:
1) Burmistrz,
2) Kierownik jednostki organizacyjnej na okres nie
dłuşszy niş 12 m-cy.

1) osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając
şadnego majątku albo pozostawiła majątek
niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawiła przedmioty
codziennego uşytku domowego, których łączna
wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł,

§ 4. 1. W przypadkach uzasadnionych waşnym
interesem dłuşnika lub interesem publicznym, na
jego pisemny wniosek:

2) osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego moşna by egzekwować naleşność a odpowiedzialność z tytułu
naleşności nie przechodzi z mocy prawa na
osoby trzecie,

2) mogą zostać odroczone terminy spłaty całości
lub części naleşności,

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, şe w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty
wyşszej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej
naleşności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,

1) naleşności mogą być umarzane w części, moşe
zostać rozłoşona na raty,

3) płatność całości lub części naleşności moşe zostać rozłoşona na raty.
2. Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie naleşności
pienięşnych przypadających Gminie Zbąszynek lub
jej jednostkom organizacyjnym wraz z dokumentami
na jej poparcie, dłuşnik składa organowi o którym
mowa w § 3 ust. 1, 2.
Wniosek powinien zawierać w szczególności:

4) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji,

1) szczegółowe informacje dotyczące wystąpienia
przesłanek uzasadniających udzielenie ulgi;

5) zachodzi waşny interes dłuşnika lub interes publiczny.

2) opis aktualnej sytuacji finansowej i rodzinnej
dłuşnika będącego osobą fizyczną lub opis sytuacji ekonomicznej dłuşnika będącego osoba
prawną,

2. W przypadku, gdy oprócz dłuşnika głównego
są zobowiązane inne osoby, naleşności o których
mowa w ust. 1 mogą zostać umorzone tylko wtedy,
gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.
§ 3. 1. Do umorzenia naleşności uprawnieni są:

3. W przypadku stwierdzenia, iş przedstawione
dokumenty są niewystarczające, tzn. takie, na podstawie których nie moşna ustalić istnienia lub nie-
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istnienia przesłanek do udzielenia ulgi, organ
uprawniony wzywa dłuşnika do ich uzupełnienia.
4. Nieuzupełnienie przez dłuşnika wniosku
w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie
go bez rozpatrzenia.
§ 5. 1. Umorzenie naleşności oraz odroczenie
terminu spłaty całości lub części naleşności albo
rozłoşenie płatności całości lub części naleşności na
raty następuje, w formie pisemnej, na podstawie
przepisów prawa cywilnego. W przypadkach,
o których mowa w § 2 ust. 1 umorzenie naleşności
następuje w formie jednostronnego oświadczenia
woli złoşonego przez podmiot uprawniony, zgodnie
z § 3.
2. Umorzenie części naleşności następuje z oznaczeniem terminu zapłaty pozostałej części naleşności.
3. Okres spłaty naleşności pienięşnych uzaleşniony jest od sytuacji majątkowej dłuşnika oraz wysokości zadłuşenia. Maksymalny okres spłaty nie
moşe przekroczyć 36 miesięcy.
4. Naleşność z tytułu zagarnięcia mienia nie moşe być umorzona przed upływem 10 lat od popełnienia przestępstwa.
5. W okresie od dnia złoşenia wniosku do dnia
jego rozpatrzenia, wstrzymuje się bieg naliczania
odsetek.
6. Od naleşności pienięşnych, których termin zapłaty odroczono lub rozłoşono na raty nie pobiera
się odsetek za zwłokę za okres od wydania decyzji
lub zawarcia ugody do upływu terminu zapłaty,
określonego w decyzji.
7. Jeşeli dłuşnik nie spłacił w terminie lub
w pełnej wysokości naleşności lub ustalonych
w decyzji bądŝ w ugodzie rat, pozostała do zapłaty
naleşność staje się natychmiast wymagalna wraz
z naleşnymi odsetkami za zwłokę, w tym równieş za
okres, o którym mowa w ust. 6.
§ 6. Naleşności będące przedmiotem ulgi stają
się natychmiast wymagalne w przypadku jeşeli:
1) dłuşnik nie spłaca w terminie albo w pełnej wysokości rat,
2) dłuşnik nie spłaci odroczonej naleşności
w terminie lub w ustalonej wysokości,
3) dłuşnik nie dotrzyma ustalonego terminu,
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4) zostanie ustalone, şe dowody na podstawie
których udzielono ulgi okazały się fałszywe albo
şe dłuşnik wprowadził w błąd co do okoliczności, które stanowiły podstawę udzielania ulgi.
§ 7. 1. Ulgi, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 5,
ust. 2 oraz § 4 ust. 1, dotyczące przedsiębiorców
mogą stanowić pomoc de minimis i udzielane będą
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. z 2006r. UE L 379).
2. Przedsiębiorca zwracający się z wnioskiem
o udzielenie ulgi zobowiązany jest dołączyć do
wniosku:
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis,
jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się
o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go
lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy
de minimis otrzymanej w tym okresie, albo
oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy
w tym okresie,
2) informacje niezbędne do udzielenia pomocy
de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości i przeznaczenie pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia
pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis, wg. wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zbąszynka.
§ 9. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/30/2006 Rady
Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 czerwca 2006 roku
w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania
ulg w zakresie umorzeń, odroczeń lub rozkładania
spłaty na raty naleşności pienięşnych gminy i jej
jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje
się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz
wskazania organów lub osoby do tego uprawnionej
§ 10. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Mazur
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UCHWAŁA NR III/10/2010
RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU
z dnia 28 grudnia 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Nr LII/62/2010 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 9 listopada 2010r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1
i ust. 3, art. 6 ust. 12, art. 7 ust. 3, art. 19 pkt 1 lit. „a”
oraz art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r.
Nr 95, poz. 613. ze zm.) w związku z Obwieszczeniem
Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie
górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat
lokalnych w 2011r. (M. P. z 2010r. Nr 55, poz. 755)
uchwala się, co następuje:

„Inkaso opłaty targowej pobierane jest przez
Wiesławę Olender lub Zofię Adamowicz na druku określonym przez Burmistrza Zbąszynka”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zbąszynka.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podlega opublikowaniu
w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez rozplakatowanie na urzędowych tablicach ogłoszeń.

§ 1. W uchwale Nr LII/62/20100 Rady Miejskiej
w Zbąszynku z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
określenia wysokości stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty targowej § 5. ust. 2
otrzymuje brzmienie:

Przewodniczący Rady
Jan Mazur
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UCHWAŁA NR III/11/2010
RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU
z dnia 28 grudnia 2010r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6
ust. 1, 2 pkt 4, art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca
2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. z 2005 roku Nr 180, poz. 1493 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania,
których treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zbąszynka.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Mazur

Załącznik
do uchwały Nr III/11/2010
Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia 28 grudnia 2010 r.
TRYB I SPOSÓB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA
CZŁONKÓW ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO
ORAZ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI JEGO FUNKCJONOWANIA
Rozdział I
Postanowienia ogólne
1. Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, między innymi poprzez tworzenie na swoim terenie zespołów interdyscyplinarnych.
2. Zespół Interdyscyplinarny, zwany dalej Zespołem, realizuje zadania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
realizuje załoşenia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
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3. Istotą funkcjonowania Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli róşnych instytucji oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
4. Do zadań Zespołu naleşy w szczególności:
a) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
b) podejmowanie działań zmierzających do
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
w środowiskach zagroşonych tym problemem,
c) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą,
d) rozpowszechnianie informacji o instytucjach,
osobach i moşliwościach udzielenia pomocy
w środowisku lokalnym,
e) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.
5. Podstawą działania Zespołu są porozumienia
zawarte między Burmistrzem Zbąszynka a jednostkami, organizacjami i innymi podmiotami, których
przedstawiciele powołani zostaną do Zespołu.
6. Obszarem działalności Zespołu jest teren
Gminy Zbąszynek.
7. Siedziba Zespołu mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbąszynku przy ul. Długiej 1.
8. Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu
zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku.
9. Przewodniczący Zespołu zobowiązany jest do
przedłoşenia Burmistrzowi rocznego sprawozdania
z pracy Zespołu w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.
Rozdział II
Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
§ 1. 1. Zespół interdyscyplinarny, zwany dalej
Zespołem, powołuje Burmistrz Zbąszynka w drodze
zarządzenia, spośród osób pisemnie zgłoszonych
przez podmioty, o których mowa w ust. 2, na okres
4 lat.
2. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele następujących instytucji, organizacji i jednostek organizacyjnych działających na
terenie gminy i powiatu:
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7) organizacji pozarządowych, w szczególności
działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
8) kuratorzy sądowi.
3. Członkowie Zespołu mogą być powoływani
spośród:
1) prokuratorów;
2) przedstawicieli innych podmiotów, niş określone w ust. 2 pkt 1 – 6, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
4. W razie potrzeby powołania członka Zespołu
kierownik ośrodka pomocy społecznej zwraca się do
podmiotów wskazanych w ust. 2 i 3, o wyznaczenie
osoby bądŝ osób mających wejść w skład Zespołu,
zwanych dalej „kandydatami”.
5. W terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji zawierającej wskazanie kandydata na członka
Zespołu, kierownik ośrodka pomocy społecznej
składa Burmistrzowi pisemny wniosek o powołanie
kandydata do Zespołu.
6. Burmistrz niezwłocznie powołuje kandydata
na członka Zespołu oraz odbiera od niego oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam, şe zachowam poufność informacji i danych, które uzyskałem (am) przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz, şe znane
mi są przepisy o odpowiedzialności karnej za udostępnienie danych osobowych lub umoşliwienie do
nich dostępu osobom nieuprawnionym”.
7. W przypadku zgonu członka Zespołu, w miejsce zwolnione Burmistrz powołuje nowego członka
Zespołu z tej samej instytucji, z której pochodził poprzedni członek, po wcześniejszym wskazaniu nowej
kandydatury przez osobę kierującą daną instytucją.
§ 2. 1. Burmistrz odwołuje członka Zespołu ze
składu Zespołu przed upływem kadencji, w następujących przypadkach:
a) utraty statusu przedstawiciela podmiotu,
o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 – 6 albo
stanowiska kuratora sądowego bądŝ prokuratora;
b) na wniosek podmiotu, którego jest on przedstawicielem;
c) pisemnej rezygnacji dokonanej przez członka
Zespołu, zawierającej wskazanie przyczyn tej
rezygnacji;

1) Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku;

d) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne;

2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zbąszynku;

e)

3) Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie;
4) Straşy Miejskiej w Zbąszynku;
5) oświaty;
6) ochrony zdrowia;

naruszenia zasad zaufania i poufności danych uzyskanych podczas realizacji zadań.

2. Członek Zespołu moşe być odwołany w przypadku niewykonywania obowiązków członka Zespołu z przyczyn:
a. niezawinionych przez członka Zespołu –
w przypadku usprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Zespołu interdyscyplinarnego oraz trwającej prze-
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szkody w uczestniczeniu w następnych posiedzeniach;
b. zawinionych przez członka Zespołu – w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na
trzech kolejnych posiedzeniach Zespołu interdyscyplinarnego.
3. Członek Zespołu jest obowiązany przekazać
kierownikowi ośrodka pomocy społecznej usprawiedliwienie swej nieobecności na posiedzeniu Zespołu w terminie trzech dni od dnia posiedzenia.
W przypadku, gdy przyczyną nieobecności była choroba, powinien załączyć kopię stosownego zaświadczenia lekarskiego.
4. Kierownik ośrodka pomocy społecznej przekazuje Burmistrzowi informację o zajściu okoliczności
wskazanych w ust. 1 i 2.
5. Burmistrz niezwłocznie po uzyskaniu informacji, o której mowa w ustępie 1, odwołuje członka
Zespołu. W przypadku wskazanym w ust. 2, Burmistrz moşe odwołać członka Zespołu ze składu
Zespołu, jednak odwołanie powinno być poprzedzone wysłuchaniem członka Zespołu.
6. Członkostwo w Zespole ustaje w przypadku
śmierci członka Zespołu.
7. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 i 6,
w miejsce zwolnione Burmistrz powołuje nowego
członka Zespołu z tej samej instytucji, z której pochodził poprzedni członek, po wcześniejszym wskazaniu nowej kandydatury przez osobę kierującą daną instytucją.
Rozdział III
Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego
§ 3. 1. Posiedzenia Zespołu interdyscyplinarnego
odbywają się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku, przy ul. Długiej 1, 66-210 Zbąszynek.
2. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu wybierany
jest przewodniczący Zespołu spośród jego członków, zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym. W przypadku zgłoszenia tylko jednego kandydata na przewodniczącego, wyboru przewodniczącego dokonuje się przez aklamację.
3. Na wniosek przewodniczącego, podczas
pierwszego posiedzenia Zespołu, wybierany jest
zastępca przewodniczącego oraz sekretarz Zespołu,
spośród jego członków, przy czym kandydujący do
tych funkcji uprzednio wyraşają zgodę na kandydowanie.
4. Wybór osób, o których mowa w ust. 3, następuje w głosowaniu tajnym, po uzyskaniu przez kandydatów bezwzględnej większości głosów.
5. O wyborze zostaje pisemnie powiadomiony
Burmistrz Zbąszynka.
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§ 4. 1. Funkcja Przewodniczącego, jego zastępcy
lub sekretarza ustaje w przypadku złoşenia pisemnej
rezygnacji z jej pełnienia.
2. Przewodniczący, jego zastępca oraz sekretarz
mogą zostać odwołani ze swojej funkcji przez Zespół:
a. na podstawie uzasadnionego pisemnego
wniosku co najmniej trzech członków Zespołu – odwołanie następuje w wyniku głosowania tajnego bezwzględną większością głosów,
b. na podstawie uzasadnionego pisemnego
wniosku Burmistrza – odwołanie następuje
w wyniku głosowania tajnego bezwzględną
większością głosów.
3. O odwołaniu przewodniczącego, jego zastępcy lub sekretarza zostaje pisemnie powiadomiony
Burmistrz Zbąszynka.
4. Odwołanie przewodniczącego, jego zastępcy
lub sekretarza skutkuje koniecznością nowego wyboru osób pełniących te funkcje, spośród członków
Zespołu, na tym samym posiedzeniu.
§ 5. 1. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, a gdy jest to niemoşliwe
– zastępca przewodniczącego lub sekretarz, wskazując termin, miejsce oraz cel posiedzenia, o czym
powiadamia na piśmie członków Zespołu, nie póŝniej niş 3 dni przed terminem posiedzenia.
2. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zaleşności od potrzeb, nie rzadziej niş raz na trzy miesiące.
3. Posiedzenie Zespołu moşe być zwołane takşe
na wniosek członka Zespołu lub przedstawicieli innych podmiotów – w razie uzyskania przez nie informacji o przypadku zagroşenia przemocą w rodzinie bądŝ przemocy w rodzinie.
4. W sytuacji określonej w ust. 3, posiedzenie
Zespołu powinno odbyć się niezwłocznie, nie póŝniej niş w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia.
5. Prace Zespołu są prowadzone, jeşeli w posiedzeniu Zespołu bierze udział co najmniej połowa
jego członków.
6. Przewodniczący prowadzi posiedzenie według
ustalonego porządku obrad. Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i protokolant.
7. Zespół interdyscyplinarny podejmuje decyzje
zwykłą większością głosów, w drodze głosowania
jawnego.
8. Zespół moşe tworzyć grupy robocze w celu
rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.
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9. Przed przystąpieniem do wykonywania zadań
członkowie grup roboczych złoşą przed przewodniczącym Zespołu oświadczenie o zachowaniu poufności informacji i danych, które uzyskają przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz znajomości przepisów o odpowiedzialności karnej za udostępnienie danych
osobowych lub umoşliwienie do nich dostępu osobom nieuprawnionym.
10. Członkowie Zespołu oraz grup roboczych,
w zakresie niezbędnym do realizacji zadań, mogą
przetwarzać dane osobowe osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie zgodnie z art. 9 c. ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca
2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
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12. Członkowie Zespołu interdyscyplinarnego
i grup roboczych oraz osoby zapewniające obsługę
administracyjno-techniczną pracy Zespołu zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań .
13. Obowiązek ten rozciąga się takşe na okres po
ustaniu członkostwa w Zespole oraz w grupach roboczych.
14. Członkowie Zespołu i grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków słuşbowych lub
zawodowych.
15. Uczestnictwo w pracach Zespołu jest obowiązkowe.

11. Grupy robocze składają informacje Zespołowi o wynikach swej pracy.

===================================================================================
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UCHWAŁA NR III/17/10
RADY GMINY ŻAGAŃ
z dnia 28 grudnia 2010r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych
oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z póŝn. zm.) oraz art. 90 ust. 4 ustawy o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572z póŝn.
zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała niniejsza określa:
1) rodzaj szkół prowadzonych na terenie Gminy
Şagań przez osoby prawne lub fizyczne, dla
których z budşetu Gminy Şagań będzie udzielana dotacja;
2) zakres danych, które powinny być zawarte we
wniosku o udzielenie dotacji;
3) podstawę obliczenia dotacji;
4) tryb udzielania i rozliczania dotacji;
5) zakres danych, które powinny być zawarte
w rozliczeniu wykorzystania dotacji;
6) termin i sposób rozliczenia dotacji;
7) tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji.
§ 2. 1. Dotacji udziela się na wniosek organu
prowadzącego szkołę.
2. Wniosek o udzielenie dotacji organ prowadzący składa organowi dotującemu w terminie do dnia
30 września roku poprzedzającego rok udzielenia
dotacji.
3. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Podstawa obliczania dotacji:
1) dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół
publicznych, w których realizowany jest obowiązek nauki, przysługuje na kaşdego ucznia
w wysokości kwoty subwencji przewidzianej na
jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły
w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący;
2) dla oddziału przedszkolnego zorganizowanego
w szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły
publicznej przysługuje dotacja na kaşdego
ucznia w wysokości równej 75% ustalonych
w budşecie wydatków bieşących ponoszonych
w publicznych oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez organ dotujący w przeliczeniu
na jednego ucznia, z tym şe na ucznia niepełnosprawnego w kwocie równej przewidzianej
na niepełnosprawnego ucznia oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji
ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący.
§ 4. 1. Organ prowadzący, uprawniony do
otrzymania dotacji, podaje informację o aktualnej
liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień
miesiąca, za który udzielana jest część dotacji przypadająca na dany miesiąc.
2. Dotacja przysługuje na kaşdego ucznia szkoły.
§ 5. 1. Informacja o liczbie uczniów powinna być
dostarczona w terminie do 10 dnia kaşdego miesiąca. Informacja sporządzona jest na formularzu według wzoru określonego w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
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2. Jeśli do oddziału przedszkolnego przy szkole
podstawowej uczęszczają dzieci będące mieszkańcami innych gmin, organ prowadzący, oprócz informacji, o której mowa w ust.1, w załączniku do
informacji przekazuje dane o uczniach z innych
gmin.
§ 6. 1. Dotacja przekazywana będzie w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia kaşdego miesiąca na rachunek bankowy wskazany we wniosku
po złoşeniu informacji o której mowa w § 5.
2. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy szkoły, wskazany przez organ prowadzący we
wniosku o udzielenie dotacji, o którym mowa w § 2
uchwały lub – w przypadku zmiany rachunku –
w stosownym piśmie organu prowadzącego, informującym o zmianie nazwy lub/i numeru rachunku
bankowego.
3. Dotacja nie podlega przekazaniu w sytuacji:
1) braku informacji, o której mowa w § 5 na dany
miesiąc, do czasu uzupełnienia informacji;
2) zaprzestania działalności szkoły.
4. Przekazanie dotacji zostanie wstrzymane
w przypadku, gdy w wyniku kontroli zostanie
stwierdzone, şe:
1) dotacja lub jej część została pobrana nienaleşnie lub w nadmiernej wysokości, do czasu dokonania zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej
wysokości lub spełnienia warunków, jakie zostaną określone w wystąpieniu pokontrolnym;
2) dotacja została
z przeznaczeniem;

wykorzystana

niezgodnie

3) gdy w otrzymanej od organu sprawującego
nadzór pedagogiczny informacji zostanie
stwierdzone, şe szkoła działa z naruszeniem
przepisów prawa.
§ 7. 1. Organ prowadzący szkołę sporządza rozliczenie wykorzystania dotacji, ujęte w zbiorczym
zestawieniu, obejmującym informacje o kwocie wykorzystanej dotacji, z wyszczególnieniem kwot na
poszczególne rodzaje wydatków. Wzór rozliczenia
stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Rozliczenie wykorzystania dotacji podlega
przekazaniu do organu dotującego do dnia:
1) 31 lipca – za okres styczeń-czerwiec,
2) 21 stycznia roku następującego po roku, w którym udzielono dotacji – za okres styczeńgrudzień.
3. W przypadku zaprzestania działalności szkoły,
organ prowadzący przedstawia rozliczenie, o którym
mowa w ust. 1, w terminie 21 dni po otrzymaniu
ostatniej części dotacji, za okres od początku roku
kalendarzowego do miesiąca, w którym otrzymał
ostatnią ratę dotacji.
§ 8. 1. Dotacja w części niewykorzystanej w danym roku kalendarzowym podlega zwrotowi do
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organu dotującego w terminie określonym w ustawie o finansach publicznych.
2. Jeśli z rozliczenia wynika, şe dotacja została
pobrana w nadmiernej wysokości, dotacja w części
nadmiernie pobranej podlega zwrotowi na konto
Urzędu Gminy Şagań w terminie określonym
w ustawie o finansach publicznych.
3. Od kwot dotacji zwróconych po terminach,
o których mowa w ust. 1 i 2, nalicza się odsetki
w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowej.
§ 9. Szkoły, którym Gmina udziela dotacji, mogą
być kontrolowane w zakresie obejmującym prawidłowość wykorzystania tej dotacji.
§ 10. Upowaşnieni pracownicy Urzędu Gminy
mają prawo:
1) dokonywania kontroli zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych w informacjach, o których mowa w § 5 uchwały, tym
samym mogą mieć wgląd do danych osobowych uczniów szkoły, dokumentacji przebiegu
nauczania oraz dokumentacji organizacyjnej
szkoły;
2) dokonywania kontroli sposobu wykorzystania
przez organ prowadzący dotacji udzielonej
z budşetu Gminy Şagań, tym samym mogą
mieć wgląd do dokumentacji finansowej szkoły.
§ 11. Organ prowadzący kontrolowany podmiot
jest zobowiązany do zapewnienia kontrolerowi warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w szczególności do niezwłocznego przedstawienia do kontroli şądanych
dokumentów i materiałów oraz terminowego udzielania wyjaśnień.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Şagań.
§ 13. Traci moc uchwała Rady Gminy Şagań
Nr XXII/165/08 z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie
określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach niepublicznych o uprawnieniach
szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy
Şagań oraz uchwała
Rady Gminy Şagań
Nr XXIV/174/09 z dnia 20 stycznia 2009 roku
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz
oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Şagań.
§ 14. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Bolesław Galent
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/17/10
Rady Gminy Żagań
z dnia 28 grudnia 2010r.

…..…………………………………

…….…..……………dnia…………..

(oznaczenie organu prowadzącego
miejscowość
oraz adres i siedziba)
WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU GMINY ŻAGAŃ NA ROK BUDŻETOWY
………………………….
1. Pełna nazwa szkoły, organu prowadzącego wraz z adresem, Nr telefonu i fax
…………………………………………………………………………………………………..…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..…………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Numer identyfikacji REGON ………………………………………………………………………………..……………...
4. Numer identyfikacji podatkowej NIP ……………………………………………………………………………………..
5. Planowana liczba uczniów szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej z terenu Gminy Şagań
w roku …………………………………………………………………………………………………………………………….
5.1 miesiące: styczeń – sierpień………………………………………………………………………………………………
5.2 miesiące: wrzesień –grudzień…………………………………………………………………………………………….
6. Planowana liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych z terenu Gminy Şagań w roku ……………………………………………….......
6.1 miesiące: styczeń – sierpień………………………………………………………………………………………………
w tym niepełnosprawni: …………………………………………………………………………..…………………………..
6.2 miesiące: wrzesień –grudzień…………………………………………………………………………………………….
w tym niepełnosprawni:………………………………………………………………………………………………………..
7. Nazwa i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………
(data, podpis i pieczęć osoby upowaşnionej
do reprezentowania organu)
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/17/10
Rady Gminy Żagań
z dnia 28 grudnia 2010r.

…………………………………

…….…..……………dnia…………..

(oznaczenie organu prowadzącego
miejscowość
oraz adres i siedziba)
WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU GMINY ŻAGAŃ
W MIESIĄCU ……………………..ROKU BUDŻETOWEGO………….
1. Nazwa szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Organ prowadzący …………………………………….…………………………………………………………………….
3. Ilość uczniów z terenu Gminy Şagań w szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w miesiącu
………………..………………… rok ……………………………..………………wynosi……………...……………………..
4. Ilość dzieci z terenu Gminy Şagań w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w miesiącu ………………………………. rok ………………. wynosi……………………………………………………………………………………………………..…………………………….
w tym niepełnosprawni:……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………
(data, podpis i pieczęć osoby
upowaşnionej do reprezentowania organu)
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr III/17/10
Rady Gminy Żagań
z dnia 28 grudnia 2010r.

…………………………………
(oznaczenie organu prowadzącego
miejscowość
oraz adres i siedziba)

…….…..……………dnia…………..

ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI OTRZYMANEJ W ROKU ………………
1. Nazwa szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej
………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Organ prowadzący ……………………………………………………….………………………………………………….
3. Zbiorcze rozliczenie wykorzystania dotacji w roku …………………………. w okresie ……….…………………..

Wyszczególnienie

Kwota

1.

Kwota dotacji otrzymana w danym okresie rozliczeniowym

2.

Kwota wykorzystanej dotacji

3.

Kwota niewykorzystanej dotacji podlegającej do zwrotu

Dotacja otrzymana z budşetu Gminy Şagań została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, tj. na wydatki
bieşące na działalność oświatową.
4. Wyszczególnienie wydatków sfinansowanych środkami z dotacji:

Lp.

Rodzaj wydatku

Kwota

A.

Wynagrodzenia razem, w tym:

1.

wynagrodzenia kadry pedagogicznej

2.

wynagrodzenia administracji i obsługi

3.

składki na ubezpieczenia społeczne (koszty pracodawcy)

4.

składki na Fundusz Pracy

B.

Wydatki rzeczowe razem, w tym:

1.

zakup materiałów i wyposaşenia

2.

zakup pomocy naukowych i dydaktycznych

3.

remonty i drobne naprawy

4.

opłaty za energie elektryczną, gaz i wodę

5.

pozostałe usługi i opłaty

Oświadczam, şe wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.

………………………………………………
(data, podpis i pieczęć osoby
upowaşnionej do reprezentowania organu)
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UCHWAŁA NR III/7/2010
RADY GMINY BRZEŹNICA
z dnia 29 grudnia 2010r.
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
2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z póŝn. zm.) Rada Gminy
Brzeŝnica uchwala co następuje:
§ 1. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania
członków zespołu interdyscyplinarnego zajmującego
się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz
szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
§ 2. 1. Zespół interdyscyplinarny powinien składać się z minimum 9 osób.
2. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele następujących instytucji i organizacji działających na
terenie gminy Brzeŝnica a w szczególności:
1) Gminnego
Ośrodka
Pomocy
Społecznej
w Brzeŝnicy – minimum 2 przedstawicieli,
2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Brzeŝnicy – minimum 1 przedstawiciel,
3) Komendy Powiatowej Policji w Şaganiu – minimum 1 przedstawiciel,
4) jednostek oświatowych - minimum 2 przedstawicieli,
5) organizacji pozarządowych – minimum 1 przedstawiciel,
6) kurator sądowy – 1 przedstawiciel
7) ochrony zdrowia – 1 przedstawiciel.
3. Powoływanie i odwoływanie członków zespołu interdyscyplinarnego:
1) Przedstawiciele poszczególnych instytucji / organizacji zostają wskazani imiennie przez osoby
kierujące instytucjami/organizacjami.
2) Skład zespołu interdyscyplinarnego zostanie
powołany zarządzeniem Wójta Gminy Brzeŝnica.
3) Kaşdy członek zespołu interdyscyplinarnego
przed udziałem w pierwszym posiedzeniu składa pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych
przy realizacji zadań w ramach pracy zespołu.
4) Członek zespołu interdyscyplinarnego moşe zostać odwołany w trybie natychmiastowym,
w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad poufności danych i informacji

uzyskanych w ramach działania w zespole interdyscyplinarnym mocą zarządzenia Wójta
Gminy.
§ 3. 1. Zespół interdyscyplinarny powoływany
jest na okres 4 lat.
2. Wójt Gminy Brzeŝnica moşe odwołać członka
zespołu interdyscyplinarnego przed upływem kadencji w następujących sytuacjach:
1) na pisemny wniosek członka zespołu,
2) na wniosek instytucji/organizacji która go delegowała do pracy w zespole interdyscyplinarnym.
3) na wniosek przewodniczącego zespołu w uzasadnionych przypadkach.
§ 4. 1. Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego zostaje wybrany na pierwszym spotkaniu,
w głosowaniu jawnym, zwykła większością głosów
na 4 – letnią kadencje.
2. Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego
moşe zostać odwołany na podstawie:
1) pisemnej rezygnacji przewodniczącego zespołu,
2) uzasadnionego pisemnego wniosku któregokolwiek z członków zespołu, zwykłą większością
głosów,
3) uzasadnionego pisemnego
Gminy Brzeŝnica.

wniosku

Wójta

3. Odwołanie przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego skutkuje koniecznością powołania
nowego przewodniczącego zespołu, zgodnie z zapisem § 3 ust. 1 niniejszej uchwały.
§ 5. Na wniosek przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, podczas pierwszego posiedzenia zespołu, dokonuje się wyboru zastępcy przewodniczącego zespołu oraz sekretarza zespołu spośród pozostałych członków zespołu zwykła większością głosów w głosowaniu jawnym.
§ 6. Pracami zespołu interdyscyplinarnego kieruje przewodniczący zespołu, a gdy jest to niemoşliwe
– zastępca przewodniczącego.
§ 7. Zadania zespołu interdyscyplinarnego wynikają z art. 9b ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
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§ 8. Siedziba zespołu interdyscyplinarnego mieści się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Brzeŝnicy w przy ul. Zielonogórskiej 24 A.
§ 9. Obsługę organizacyjno – techniczną zespołu
interdyscyplinarnego zapewnia Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Brzeŝnicy.
§ 10. Posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego
odbywają się w miarę potrzeb lub na wniosek przynajmniej połowy członków zespołu, jednak nie rzadziej niş raz na trzy miesiące.
§ 11. 1. Posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego zwołuje przewodniczący zespołu, a gdy to niemoşliwe – zastępca przewodniczącego zespołu.
2. Z kaşdego posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego zostaje sporządzony protokół zawierający
listę obecności, tematykę omawianych spraw, przypadki indywidualne, opis działań do podjęcia.
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nych problemów związanych
przemocy w rodzinie.

z występowaniem

§ 13. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego
i grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków słuşbowych lub zawodowych, bądŝ społecznie.
§ 14. Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego zobowiązany jest do przedkładania Wójtowi
Gminy Brzeŝnica sprawozdania rocznego z pracy do
31 stycznia roku następującego po roku, którego
sprawozdanie dotyczy.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 16. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Ryszard Śpiewak

§ 12. Zespół interdyscyplinarny moşe tworzyć
grupy robocze w celu rozwiązywania indywidual-
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UCHWAŁA NR III/9/10
RADY GMINY NOWA SÓL
z dnia 29 grudnia 2010r.
w sprawie: zmian do uchwały Nr XLVIII/268/10 dotyczącej określenia trybu i sposobu powoływania
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków ich funkcjonowania
Na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca
2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z póŝn. zmianami) uchwala
się, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XLVII/268/10,
o którym mowa w § 1 wprowadza się następujące
zmiany:
1) w rozdziale I Przepisy ogólne skreśla się ust. 2,
3 i 4;
2) w rozdziale II Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego – w ust. 1 dodaje się literę „h” i literę „i”
o brzmieniu :
„h) organizacji pozarządowych
i)

kuratorzy sądowi”.

3) Treść rozdziału III Warunki Funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego – otrzymuje nowe
brzmienie:
„1) Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem
Gminy a podmiotami, których przedstawiciele
wchodzą w skład Zespołu.
2) Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego, dzieli członków zespołu na „grupy robocze”,
biorąc pod uwagę kryterium zawodowe tj. kompetencje wynikające ze szczególnych przepisów

prawa oraz rodzaj problemów. Celem grup roboczych jest praca nad indywidualnym problemami osób, rodzin i środowisk.
3) Spotkania grup roboczych zwołuje Przewodniczący Zespołu na wniosek osób, rodzin, przedstawicieli środowiska itp.- wskazujących potrzebę udzielenia wsparcia w rozwiązywaniu sytuacji
problemowych. Zgłoszenia moşe dokonywać
takşe kaşdy członek Zespołu lub grupy roboczej.
4) Wszystkich członków Zespołu i grup roboczych obowiązuje zasada tajności informacji
przekazywanej w ramach prac zespołu bądŝ grupy.
5) Grupa robocza na spotkaniu roboczym ustala
plan pomocy osobie, rodzinie lub środowisku
określając takşe osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych części działań.
6) Zainteresowana osoba zostaje niezwłocznie
powiadomiona o podjętych działaniach.
7) W posiedzeniu grupy roboczej mogą brać
udział inni członkowie Zespołu, Przewodniczący
Zespołu a takşe przedstawiciele zaproszonych
Urzędów, instytucji, organizacji i osoby zainteresowane.
8) Posiedzenia grup roboczych oraz wspólne posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w dni robocze w godzinach pracy
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Ośrodka Pomocy Społecznej. Dopuszcza się
moşliwość organizacji posiedzenia na terenie innych instytucji lub organizacji zaangaşowanych
w udzielanie pomocy.
9) Co najmniej raz na kwartał Przewodniczący
Zespołu
organizuje
wspólne
posiedzenie
wszystkich członków zespołu celem podsumowania dotychczasowych prac, wyznaczanie problemów do rozwiązania i osób lub grup roboczych odpowiedzialnych za załatwienie wyznaczonych spraw.
10) Ustala się następujący rodzaj dokumentacji
prowadzonej przez Zespół:
1) kwestionariusz zgłoszeniowy – dokument
potwierdzający zgłoszenie problemu.

Poz. 455, 456
4) lista obecności
11) Dokumentacja gromadzona jest w siedzibie
Ośrodka Pomocy Społeczne.”

§ 2. Skreśla się treść § 3 uchwały i nadaje się mu
brzmienie:
„§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego”.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Nowa Sól.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Zbigniew Ogrodniczuk

2) plan działań grup roboczych
3) protokoły z posiedzeń grup roboczych
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UCHWAŁA NR III/10/10
RADY GMINY NOWA SÓL
z dnia 29 grudnia 2010r.
w sprawie: zmian do uchwały Nr XLVIII/269/10 Rady Gminy Nowa Sól dotyczącej uchwalenia Programu
Współpracy Gminy Nowa Sól z organizacjami pozarządowymi
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póŝn. zm.), po
przeprowadzeniu konsultacji uchwala się, co następuje:

3) W § 1 dział IX „Wysokość środków na realizację
programów” – ust 1 otrzymał nowe brzmienie:
„ust. 1 Wysokość środków budşetowych przeznaczonych na realizację Programu na rok 2011
wynosi 130 000,00zł”.

§ 1. Wprowadza się nişej wymienione zmiany do
uchwały XLVIII/265/10 Rady Gminy z dnia 8 listopada 2010r.

4) Skreśla się treść § 4 i nadaje mu się nowe
brzmienie:

1) W § 1 dział III Adresaci Programu w pkt 5 skreśla się słowa:

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

„ustawa z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007r. Nr 226, poz. 1675 z póŝn.
zm.)”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Nowa Sól.

i zastępuje się je słowami:
„ustawa z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie
(Dz. U. z 2010r. Nr 127, poz. 857)
2) W § 1 dział VII. Priorytetowe zadania publiczne
– skreśla się pkt 6.

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Zbigniew Ogrodniczuk
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UCHWAŁA NR III/16/10
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE
z dnia 29 grudnia 2010r.
w sprawie zmiany statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Rzepinie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591
ze zmianami) w związku z art. 5 ust. 9 ustawy z dnia
7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 roku Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z póŝn.
zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmienia się treść załącznika Nr 1 do statutu
Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół
w Rzepinie, określonego uchwałą Nr VIII/62/2007
Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 12 czerwca 2007r.
w sprawie zmiany nazwy Zespołu Obsługi Szkół

w Rzepinie, nadając nowe brzmienie załącznikowi
Nr 1 jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po 14 dniach od
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 maja 2011 r.
Przewodniczący Rady
Robert Łukaszewicz

Załącznik
do uchwały Nr III/16/10
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 29 grudnia 2010r.
Struktura Organizacyjna Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Rzepinie
1. Dyrektor
2. Główny księgowy – 1 etat,
3. Z-ca głównego księgowego – 1 etat,
4. Specjalista ds. administracyjnych, kadr i płac – 1 etat,
5. Kierowca – 1 etat,
6. Opiekun w trakcie dowoşenia dzieci do szkół – 1 etat,
7. Sprzątaczka – 1/2 etatu,
8. Praczka – 1/2 etatu,
9. Instruktor piłki noşnej – 1 etat.
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UCHWAŁA NR III/13/2010
RADY MIASTA ŻAGAŃ
z dnia 29 grudnia 2010r.
w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 19c
ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności

poşytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz. 873 z póŝn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa tryb i szczegółowe kryteria
oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej.
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§ 2. 1. Inicjatywa lokalna w rozumieniu niniejszej
uchwały to forma współpracy Gminy Şagań o statusie miejskim z jej mieszkańcami, w celu wspólnego
realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej Miasta Şagań.
2. Celem podejmowania inicjatyw lokalnych jest
realizacja przedsięwzięć polepszających warunki
şycia lokalnej społeczności.

Poz. 458

1) nazwę i cel inicjatywy;
2) termin realizacji;
3) informacje o Wnioskodawcy;
4) miejsce wykonywania zadania;
5) szczegółowy zakres zadania wraz z propozycją
harmonogramu realizacji;

§ 3. 1. Z inicjatywą lokalną mogą wystąpić
mieszkańcy Miasta Şagań bezpośrednio, bądŝ za
pośrednictwem organizacji pozarządowych lub
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96,
poz. 873 z póŝn. zm.).

6) opis dotychczas wykonywanych działań w ramach realizacji zadania;

2. Zakres działań w ramach inicjatywy lokalnej
określa art. 19b ust. 1 ustawy, o której mowa
w ust. 1.

9) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji
inicjatywy, w tym:

§ 4. 1. Współudział Wnioskodawcy w realizacji
zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
moşe polegać na:
1) świadczeniu pracy społecznej,
2) świadczeniach pienięşnych,
3) świadczeniach rzeczowych.
2. Wkład własny Wnioskodawcy w realizację inicjatywy lokalnej stanowią:
1) środki finansowe zgromadzone przez Wnioskodawcę,
2) robocizna świadczona przez Wnioskodawcę,
3) świadczenia rzeczowe, w tym m.in.: dokumentacja projektowa, kosztorysy inwestorskie,
usługi transportowe, materiały, niezbędne do
realizacji inicjatywy lokalnej.
3. Wsparcie Miasta Şagań w realizację zadania
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej ma charakter:
1) rzeczowy – poprzez uşyczenie sprzętu i narzędzi
niezbędnych do realizacji inicjatywy lokalnej,
w zakresie moşliwości Miasta,
2) organizacyjny – poprzez wsparcie merytoryczne przy opracowywaniu dokumentacji oraz
wsparcie informacyjne, w zakresie moşliwości
Miasta.
4. Współpraca Miasta Şagań i Wnioskodawcy
w zakresie wsparcia, o którym mowa w ust. 3 w
ramach inicjatywy lokalnej będą ustalane kaşdorazowo w odrębnych umowach pomiędzy tymi podmiotami.
§ 5. 1. Podstawą otrzymania wsparcia w ramach
inicjatywy lokalnej jest złoşenie wniosku.
2. Wniosek o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej powinien zawierać
w szczególności:

7) opis kolejnych działań planowanych przy realizacji zadania;
8) określenie społecznych korzyści wynikających
z inicjatywy lokalnej;

a) całkowity koszt,
b) rodzaj oczekiwanego wsparcia;
10) informacje na temat dotychczasowych zadań
realizowanych we współpracy z administracją
publiczną;
11) imiona i nazwiska osób reprezentujących wnioskodawcę wraz z podpisami.
3. Do wniosku naleşy dołączyć:
1) w przypadku organizacji pozarządowych
i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
poşytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2003r. Nr 96, poz. 873 z póŝn. zm.) – kopię odpisu z rejestru lub wyciągu z ewidencji rejestrowej lub inny dokument potwierdzający status prawny Wnioskodawcy;
2) w przypadku osób fizycznych i nieformalnych
grup mieszkańców – pisemne oświadczenie
wszystkich uczestników potwierdzające ich zaangaşowanie w realizację zadania publicznego
oraz wskazujące osobę lub osoby, przez które
będą reprezentowane.
4. Do wniosku, o którym mowa wyşej, moşna
dołączyć: kosztorys inwestorski, projekty budowlane, decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie
realizacji zadania oraz inne dokumenty stosowne do
rodzaju podejmowanej inicjatywy.
5. Wniosek, o którym mowa wyşej, naleşy składać w Urzędzie Miasta Şagań w następujących terminach:
1) do 31 stycznia – w przypadku, gdy realizacja
zadania rozpocznie się w pierwszej połowie danego roku,
2) do 30 czerwca – w przypadku, gdy realizacja
zadania rozpocznie się w drugiej połowie danego roku.
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6. Wniosek o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej opiniuje Zespół, powołany przez Burmistrza Miasta Şagań w drodze zarządzenia w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania wniosku wraz z załącznikami.
7. Zespół moşe zwrócić się do Wnioskodawcy
o przedłoşenie dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów wyznaczając mu odpowiedni termin.
W takim przypadku bieg terminu do wydania opinii,
wskazanego w ust. 6, ulega przedłuşeniu o czas konieczny do uzupełnienia wniosku.
8. Decyzję o wsparciu realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej podejmuje Burmistrz Miasta Şagań, w terminie jednego tygodnia
od dnia otrzymania opinii Zespołu, przy uwzględnieniu następujących kryteriów:
1) celowości inicjatywy lokalnej z punktu widzenia
potrzeb społeczności lokalnej,
2) liczby uczestników inicjatywy lokalnej,
3) wysokości wkładu własnego Wnioskodawcy
w łącznych szacunkowych kosztach realizacji
inicjatywy lokalnej, zgodnie z § 4 ust. 2 niniejszej uchwały,
4) oceny kalkulacji kosztów realizacji zadania
i moşliwość jego realizacji przez Wnioskodawcę,

Poz. 458 ,459

5) zaawansowania przygotowań do realizacji
przedsięwzięcia będącego przedmiotem wniosku.
9. W przypadku przyjęcia wniosku do realizacji,
Burmistrz Miasta Şagań zawiera niezwłocznie umowę na czas określony z Wnioskodawcą o realizację
inicjatywy lokalnej.
10. Burmistrz Miasta Şagań moşe odstąpić od
wykonania umowy, jeşeli po jej zawarciu zostaną
ujawnione nowe okoliczności uniemoşliwiające realizację inicjatywy lokalnej bądŝ Wnioskodawca nie
wywiąşe się z zadeklarowanego wkładu własnego.
11. Nadzór nad realizacją zadania publicznego
realizowanego w ramach inicjatywy lokalnej prowadzi wydział merytoryczny Urzędu Miasta Şagań.
12. Informacje o realizacji zadań publicznych
w ramach inicjatywy lokalnej podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu
Miasta Şagań.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Şagań.
§ 7. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Daniel Marchewka
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UCHWAŁA NR III/14/2010
RADY MIASTA ŻAGAŃ
z dnia 29 grudnia 2010r.
w sprawie programu współpracy Gminy Żagań o statusie miejskim z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 5a
ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
poşytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2003r. Nr 96, poz. 873 z póŝn. zm.) uchwala się, co
następuje:

nizacjom pozarządowym i innym podmiotom ustawowych zadań gminy, a takşe zwiększenie wpływu
sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w Gminie Şagań o statusie miejskim.

§ 1. Uchwala się Program współpracy Gminy
Şagań o statusie miejskim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność poşytku publicznego na 2011 rok.

§ 3. 1. Program określa cele, formy, zasady oraz
zakres przedmiotowy współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie,
w zakresie prowadzenia działalności w sferze zadań
publicznych gminy.

§ 2. Priorytetem Gminy Şagań o statusie miejskim jest jak najlepsze zaspokajanie zbiorowych
potrzeb wspólnoty, którą tworzą mieszkańcy. Program współpracy Gminy Şagań o statusie miejskim
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poşytku publicznego
określa czytelne zasady wspierania przez Gminę
Şagań o statusie miejskim działań organizacji pozarządowych i innych podmiotów oraz zlecania orga-

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

2. Ilekroć w Programie jest mowa o:
1) ustawie – naleşy przez to rozumieć ustawę
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz. 873 z póŝn. zm.),
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2) organizacjach pozarządowych i innych podmiotach – naleşy przez to rozumieć organizacje
pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność poşytku publicznego, wymienione
w art. 3 ust. 3 w/w ustawy,
3) programie – naleşy przez to rozumieć Program
współpracy Gminy Şagań o statusie miejskim
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność poşytku
publicznego na 2011 rok.
Rozdział 2
Cele programu
§ 4. 1. Cel główny:
1) Budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy
Gminą Şagań o statusie miejskim a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.
2) Zapewnienie efektywnego wykonywania zadań
publicznych miasta Şagań wynikających z przepisów prawa poprzez włączenie w ich realizację
organizacje pozarządowe i inne podmioty.
2. Cele szczegółowe:
1) poprawa jakości şycia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta Şagań,
2) integracja i wspólne działanie organizacji pozarządowych i innych podmiotów oraz Gminy
Şagań o statusie miejskim dąşące do realizacji
zadań publicznych, wymienionych w art. 4
ust. 1 ustawy,
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podmiotom realizację zadań publicznych w formach,
określonych w art. 5 ust. 4 ustawy, tj.:
1) powierzania wykonywania zadań publicznych,
wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich
realizacji, lub
2) wspierania wykonywania zadań publicznych,
wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie
ich realizacji.
2. Współpraca o charakterze pozafinansowym
moşe odbywać się w szczególności w formach:
1) wzajemnego informowania się o planowanych
kierunkach działalności,
2) konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
3) konsultowania projektów aktów normatywnych
dotyczących sfery zadań publicznych, o której
mowa w art. 4 ustawy, z radami działalności
poşytku publicznego, w przypadku ich utworzenia przez Gminę Şagań o statusie miejskim,
4) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze
doradczym i inicjatywnym, złoşonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych
podmiotów oraz przedstawicieli właściwych
organów administracji publicznej,
5) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie,

3) promocja działalności organizacji pozarządowych i innych podmiotów,

6) umów partnerstwa określonych w ustawie
z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,

4) włączenie zainteresowanych organizacji pozarządowych i innych podmiotów do realizacji
programów czy działań słuşących rozwojowi
miasta Şagań.

7) utworzenia interaktywnego serwisu informacyjnego na stronach internetowych miasta Şagań,

Rozdział 3
Zasady współpracy
§ 5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami odbywa się na zasadach wymienionych w art. 5 ust. 3 ustawy, tj.: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności,
uczciwej konkurencji i jawności.
Rozdział 4
Formy współpracy
§ 6. Gmina Şagań o statusie miejskim prowadzi
działalność w sferze zadań publicznych, o której
mowa w art. 4 ustawy, we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi na terenie miasta Şagań działalność poşytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom gminy. Współpraca Gminy Şagań o statusie
miejskim z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami moşe mieć charakter finansowy
i pozafinansowy.
1. Współpraca o charakterze finansowym, polega na zlecaniu organizacjom pozarządowym i innym

8) publikowania na stronie internetowej miasta
Şagań wszelkich waşnych informacji dotyczących zarówno działań podejmowanych przez
Gminę Şagań o statusie miejskim, jak i przez
organizacje pozarządowe i inne podmioty,
9) organizacji spotkań informacyjnych, szkoleń,
konferencji w celu podniesienia sprawności
funkcjonowania organizacji pozarządowych
i innych podmiotów,
10) podejmowania inicjatyw integrujących organizacje pozarządowe i inne podmioty wokół zadań waşnych dla lokalnego środowiska,
11) sprawowania patronatu Burmistrza Miasta Şagań nad imprezami realizowanymi przez organizacje pozarządowe i inne podmioty,
12) udzielania pomocy przy organizacji konkursów,
imprez,
13) udziału w komisjach konkursowych,
14) udziału w spotkaniach, konferencjach, naradach, szkoleniach organizowanych przez Gminę
Şagań o statusie miejskim lub organizacje pozarządowe i inne podmioty,
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15) udzielania pomocy przy organizowaniu spotkań
otwartych przez organizacje pozarządowe i inne
podmioty, których tematyka wiąşe się
z realizacją Programu, np. poprzez moşliwość
nieodpłatnego udostępnienia lokalu czy środków technicznych,
16) utworzenia i aktualizowania elektronicznej bazy
danych o organizacjach pozarządowych i innych podmiotach działających na terenie miasta Şagań,
17) publikowania i przekazywania informacji za pośrednictwem mediów lokalnych i regionalnych
o realizacji zadań publicznych i innych działaniach, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty.
Rozdział 5
Priorytetowe zadania publiczne oraz zakres
przedmiotowy
§ 7. Sfera zadań publicznych w roku 2011 obejmuje działania:
1. W zakresie pomocy społecznej i działalności
charytatywnej:
1) pomoc osobom i rodzinom będącym w trudnej
sytuacji şyciowej (szczególnie tym, które nie są
objęte pomocą OPS),
2) pomoc dzieciom z rodzin ubogich i patologicznych,
3) pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym.
2. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
1) szkolenie dzieci i młodzieşy w róşnych dyscyplinach sportu,
2) organizacja zawodów sportowych,
3) organizacja przedsięwzięć dotyczących sportu
dla mieszkańców miasta z uwzględnieniem ludzi starszych, niepełnosprawnych,
4) organizacja wypoczynku letniego i zimowego
dla dzieci i młodzieşy,
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4) wspieranie twórców promujących naszą kulturę
i sztukę w kraju i za granicą,
5) wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego,
twórczości ludowej, działań na rzecz odnowy
i propagowania kultur mniejszości narodowych,
6) wspieranie wszelkich form edukacji kulturalnej
dzieci i młodzieşy,
7) zapewnienie dostępu do dóbr kultury osobom
niepełnosprawnym.
4. W zakresie turystyki i krajoznawstwa:
1) organizacja imprez turystycznych oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieşy,
2) organizacja imprez turystycznych dla osób
starszych i niepełnosprawnych,
3) wyznaczanie i odnawianie szlaków turystycznych,
4) szkolenie kadr turystycznych,
5) organizacja imprez promocyjnych.
5. W zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami:
1) wspieranie działań mających na celu nawiązanie i rozwijanie międzynarodowych kontaktów
partnerskich,
2) wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej.
6. W zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego:
1) zapewnienie bezpieczeństwa
miasta Şagań,

mieszkańcom

2) wspieranie przedsięwzięć podejmowanych
przez organizacje działające w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego.
7. W zakresie przeciwdziałania uzaleşnieniom
i patologiom społecznym:

5) organizacja rajdów, turniejów sportowych,

1) wspieranie działalności świetlic opiekuńczowychowawczych,

6) wpieranie współzawodnictwa sportowego dla
dzieci i młodzieşy,

2) finansowanie działalności Klubu Abstynenta,

7) wspieranie stowarzyszeń kultury fizycznej działających na terenie miasta Şagań,
8) organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych.
3. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
1) wspieranie w ramach mecenatu wartościowych
przedsięwzięć w zakresie rozwoju dziedzictwa
kulturowego,
2) podtrzymywanie tradycji kulturowej,
3) promocja twórczości edukacji i oświaty kulturalnej poprzez organizowanie festiwali, konkursów, przeglądów i spotkań, plenerów, warsztatów, kursów, seminariów i innych imprez,

3) organizacja róşnych form wypoczynku z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieşy,
w szczególności z rodzin patologicznych.
8. W zakresie ochrony i promocji zdrowia:
1) organizowanie badań profilaktycznych,
2) wspieranie przedsięwzięć podejmowanych
przez organizacje pozarządowe i inne podmioty
w zakresie ochrony zdrowia,
3) organizowanie festynów i imprez promujących
zdrowie.
9. W zakresie działalności na rzecz organizacji
pozarządowych oraz innych podmiotów:
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1) organizacja szkoleń w zakresie pozyskiwania
środków pomocowych,
2) wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój
przedsiębiorczości, samorządności i wolontariatu wśród społeczeństwa,
3) wspieranie działalności na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów w zakresie
określonym w pkt 1 – 8.
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3. Uwagi i wnioski do projektu Programu moşna
było złoşyć w terminie 7 dni od daty zamieszczenia
projektu Programu na stronie internetowej.
4. Ponadto projekt Programu konsultowany był
przy okazji spotkania przedstawicieli Gminy Şagań
o statusie miejskim z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami.

Rozdział 7

5. Zgodnie z uchwałą Nr LVIII/77/2010 Rady Miasta Şagań z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poşytku publicznego
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
po przeprowadzonych konsultacjach został sporządzony protokół i zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta Şagań oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Şagań.

Sposób i ocena realizacji programu:

Rozdział 10

§ 9. 1. Burmistrz Miasta Şagań dokonuje oceny
realizacji Programu.

Tryb powoływania i zasady działania komisji
konkursowych do opiniowania ofert w otwartych
konkursach ofert:

Rozdział 6
Okres realizacji programu
§ 8. Program współpracy Gminy Şagań o statusie miejskim z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność poşytku publicznego na rok 2011 obowiązuje od
1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.

2. Uwagi, wnioski i propozycje dotyczące bieşącej realizacji Programu Gminy Şagań o statusie
miejskim z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami mogą być zgłaszane Burmistrzowi Miasta Şagań.

§ 12. 1. Komisja Konkursowa powoływana jest
Zarządzeniem Burmistrza Miasta Şagań, które określa skład Komisji Konkursowej, zgodnie z art. 15
ustawy, oraz regulamin pracy Komisji Konkursowej.

3. Uwagi, wnioski i propozycje, o których mowa
powyşej, związane z realizowanymi przez organizacje pozarządowe i inne podmioty zadaniami publicznymi, będą wykorzystywane do usprawnienia
współpracy.

2. W Komisji Konkursowej nie mogą zasiadać
osoby uczestniczące w konkursie i pozostające
w takim stosunku faktycznym z uczestnikami Konkursu, şe moşe to budzić uzasadnione wątpliwości,
co do ich bezstronności.

4. Burmistrz Miasta Şagań złoşy Radzie Miasta
Şagań sprawozdanie z realizacji niniejszej uchwały
w terminie do 30 kwietnia 2012r.

3. Jeşeli okoliczności, o których mowa powyşej,
zostaną ujawnione po powołaniu Komisji Konkursowej, Burmistrz Miasta Şagań dokonuje odpowiedniej zmiany w jej składzie. Czynności Komisji
Konkursowej dokonane przed zmianą uznaje się za
niewaşne.

Rozdział 8
Wysokość środków przeznaczonych na realizację
programu
§ 10. Na realizację zadań zleconych planuje się
przeznaczyć w 2011r. środki finansowe w wysokości:
898.100,00zł. Ostateczną wysokość środków na realizację zadań zleconych określi Rada Miasta Şagań
w uchwale budşetowej na rok 2011.

4. Komisja Konkursowa dokonuje oceny ofert
pod względem: formalnym i merytorycznym.
5. Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej Komisja Konkursowa sporządza protokół, który
podpisują osoby wchodzące w jej skład.

Informacja o sposobie tworzenia programu oraz
o przebiegu konsultacji

6. Przewodniczący Komisji Konkursowej przedkłada Burmistrzowi Miasta Şagań protokół z propozycją wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem.

§ 11. 1. Program został przygotowany zgodnie
z ustawą.

7. Komisja Konkursowa kończy pracę w dniu
podpisania umów na realizację zadania publicznego.

2. Projekt Programu został skonsultowany
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami poprzez zamieszczenie projektu Programu na
stronie internetowej Urzędu Miasta Şagań oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Şagań.

8. Pozostałe zasady i zadania Komisji Konkursowych kaşdorazowo określa Zarządzenie Burmistrza
Miasta Şagań.

Rozdział 9
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podmiotami prowadzącymi działalność poşytku publicznego na rok 2011.

Rozdział 11
Postanowienia końcowe
§ 13. 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym
Programem do współpracy Gminy Şagań o statusie
miejskim z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami stosuje się przepisy ustawy.
2. W sprawach spornych ostatecznego rozstrzygnięcia dokonuje Burmistrz Miasta Şagań.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Şagań.
§ 16. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2011r.
Przewodniczący Rady
Daniel Marchewka

§ 14. Traci moc uchwała Nr LXIV/122/2010 Rady
Miasta Şagań z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie:
programu współpracy Gminy Şagań o statusie miejskim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi

===================================================================================
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UCHWAŁA NR III/13/10
RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE
z dnia 30 grudnia 2010r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,
w których ulga stanowi pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania
tych ulg
Na podstawie art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240; z 2010r Nr 28, poz. 146, Dz. U.
Nr 96, poz. 620, Dz. U. 123, poz. 835, Dz. U. Nr 152,
poz. 1020) uchwala się, co następuje :
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie naleşności pienięşnych mających charakter cywilnoprawny, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowi pomoc publiczną
oraz wskazuje organ i osoby uprawnione do udzielania tych ulg.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o :
1) naleşnościach - naleşy przez to rozumieć naleşności pienięşne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Sulęcin i jej jednostkom budşetowym oraz zakładom budşetowym;
2) ulgach – naleşy przez to rozumieć umorzenie,
odroczenie lub rozłoşenie na raty spłaty naleşności w całości lub w części;
3) dłuşniku – naleşy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zobowiązaną do zapłacenia naleşności;
4) działalności gospodarczej – naleşy przez to rozumieć działalność gospodarczą, w tym działalność w sektorze produkcji rolnej, do której mają
zastosowanie reguły konkurencji określone
w przepisach części trzeciej tytułu VII rozdziału
1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

5) organie uprawnionym – naleşy przez to rozumieć organ lub osoby wskazane w niniejszej
uchwale, uprawnione do udzielania ulg;
6) ustawie – naleşy przez to rozumieć ustawę
z dnia 30 kwietnia 2004r o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej
(Dz. U. Nr 59, poz. 404 z póŝn. zm.).
§ 3. 1. Naleşności mogą być na wniosek dłuşnika
umarzane w całości lub w części, ich spłata moşe
być odraczana lub rozkładana na raty w przypadkach uzasadnionym waşnym interesem dłuşnika lub
interesem publicznym, a w szczególności jeşeli:
1) dłuşnik nieprowadzący działalności gospodarczej, ze względu na trudną sytuację finansową
nie jest w stanie spłacić naleşności, a jej wyegzekwowanie moşe zagrozić egzystencji lub dalszemu funkcjonowaniu dłuşnika;
2) dłuşnik prowadzący działalność gospodarczą
znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji ekonomicznej, z zastrzeşeniem şe nie jest przedsiębiorcą zagroşonym w rozumieniu Wytycznych
wspólnotowych dotyczących pomocy państwa
w celu ratowania i restrukturyzacji zagroşonych
przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 1 paŝdziernika 2004r).
2. Od naleşności, której spłatę odroczono lub
rozłoşono na raty, odsetki są naliczane do dnia złoşenia wniosku o udzielenie ulgi, włącznie z tym
dniem.
3. Jeşeli dłuşnik nie dokonał zapłaty odroczonej
naleşności lub nie zapłacił którejkolwiek z rat
w wyznaczonym terminie albo w pełnej wysokości,
niespłacona naleşność staje się natychmiast wyma-

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 23

– 2349 –

galna w całości wraz z naleşnymi odsetkami, liczonymi od dnia następującego po upływie pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty.
4. W przypadku, gdy umorzenie dotyczy części
naleşności, organ uprawniony wyznacza termin
spłaty pozostałej części naleşności z zastrzeşeniem,
şe w razie jego niedotrzymania oświadczenie woli
dotyczące udzielonej ulgi traci moc i naleşność staje
się wymagalna w całości wraz z naleşnymi odsetkami, liczonymi od dnia następującego po upływie
pierwotnego terminu wymagalności do zapłaty.
5. W przypadku, gdy oprócz dłuşnika głównego
są zobowiązane inne osoby, naleşności mogą zostać
umorzone na wniosek dłuşnika tylko wtedy, gdy
warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich
zobowiązanych.
§ 4. 1. Naleşności mogą być umarzane w całości
z urzędu, jeşeli :
1) osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając
şadnego majątku albo pozostawiła majątek
niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty
codziennego uşytku domowego, których łączna
wartość nie przekracza kwoty 6.000zł;
2) osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego moşna by egzekwować naleşność, a odpowiedzialność z tytułu
naleşności nie przechodzi z mocy prawa na
osoby trzecie;
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, şe w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty
wyşszej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej
naleşności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji.
2. Do umarzania z urzędu naleşności stosuje się
odpowiednio § 3 ust. 5 uchwały.
§ 5. Do udzielania ulg uprawnieni są :
1. Burmistrz Sulęcina;
2. dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek budşetowych i zakładów budşetowych, w zakresie
naleşności przypadających tym jednostkom lub
zakładom, jeşeli wartość naleşności nie przekracza 5.000zł.(słownie: pięć tysięcy złotych).
§ 6. 1. Udzielanie ulg następuje w formie pisemnej, na podstawie przepisów prawa cywilnego,
a w szczególności w formie oświadczenia woli organu uprawnionego lub ugody zawartej z dłuşnikiem.
2. Odmowa udzielenia ulgi następuje w formie
oświadczenia woli organu uprawnionego.
3. W przypadkach, o których mowa w § 4 ust. 1,
umorzenie naleşności w formie jednostronnego
oświadczenia woli organu uprawnionego, które stanowi podstawę odpisu w księgach rachunkowych.
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§ 7. 1. Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie naleşności dłuşnik składa organowi uprawnionemu.
2. Wniosek winien zawierać uzasadnienie wskazujące na wystąpienie okoliczności, o których mowa
w § 3 ust. 1.
3. Do wniosku naleşy dołączyć dokumenty potwierdzające wskazane w nim okoliczności oraz dodatkowo dłuşnik :
1) osoba fizyczna – składa informację o sytuacji
majątkowej, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały;
2) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – składa dokumenty świadczące o sytuacji finansowej.
4. Organ uprawniony dokonuje weryfikacji
wniosku w zakresie jego kompletności i moşe wezwać dłuşnika do jego uzupełnienia w terminie
7 dni, z pouczeniem, şe niezastosowanie się do powyşszego wezwania w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia
oraz bez odrębnego powiadomienia.
§ 8. 1. Organ uprawniony, w sytuacji określonej
w § 3 ust. 1 pkt 2, na wniosek podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, moşe udzielać ulg,
które :
1) stanowią pomoc de minimis – w zakresie i na
zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do
pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379
z 28.12.2006r).
2) stanowią pomoc de minimis w sektorze produkcji rolnej – w zakresie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (WE)
Nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007r w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE
w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L 337
z 21.12.2007r.).
2. W celu uzyskania pomocy, o której mowa
w ust. 1 pkt 1, podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest zobowiązany przekazać wraz z wnioskiem o udzielenie ulgi:
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis,
jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się
o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go
lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy
de minimis otrzymanej w tym okresie, albo
oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy
w tym okresie;
2) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
którego wzór określa załącznik do rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r
w sprawie zakresu informacji przedstawianych
przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U Nr 53, poz. 311);
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3) sprawozdania finansowe, o których mowa
w § 2 ust 1 pkt 2 rozporządzenia wymienionego
w pkt 2.
3. W celu uzyskania pomocy, o której mowa
w ust 1 pkt 2, podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest zobowiązany przekazać wraz z wnioskiem o udzielenie ulgi:
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis
w rolnictwie, jakie otrzymał w roku w którym
ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości
pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie,
albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie, którego wzór
określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające
się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810).
4. W celu zapewnienia zgodności udzielanej pomocy z przepisami rozporządzenia Komisji (WE)
Nr 1998/2006 lub rozporządzenia Komisji (WE)
Nr 1535/2007 organ uprawniony, na podstawie
otrzymanych zaświadczeń lub oświadczeń oraz in-
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formacji i sprawozdań wymienionych w ust. 2 lub
ust 3 dokonuje oceny dopuszczalności udzielenia
pomocy de minimis lub pomocy de minimis
w sektorze produkcji rolnej w formie ulg wynikających z niniejszej uchwały.
§ 9. Przepisy § 3 – 8 stosuje się odpowiednio do
umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat
odsetek od tych naleşności oraz do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat innych naleşności ubocznych.
§ 10. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Sulęcinie Nr XXXVII/297/06 z dnia 30 maja 2006r
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania,
odraczania lub rozkładania na raty spłaty naleşności
pienięşnych, do których nie stosuje się przepisów
ustawy – Ordynacja podatkowa przypadających
gminie lub jej jednostkom organizacyjnym, oraz
wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
(Dz. Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 53,
poz. 1173).
§ 11. Uchwala wchodzi w şycie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Leon Szczepański

Załącznik
do uchwały Nr III/13/10
Rady Miejskiej w Sulęcinie
z dnia 30 grudnia 2010r.
……………………………………....
Imię i nazwisko.
……………………………………....
……………………………………....
Adres
…………………………………..…..
PESEL
……………………………..……….
NIP
INFORMACJA O SYTUACJI MAJĄTKOWEJ
osoby ubiegającej się o zastosowanie ulgi w spłacie należności pieniężnych

1

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

Imię i nazwisko

Wiek

Pokrewieństwo

Miejsce pracy/nauki
ŝródło dochodu

Dołączam dokumenty potwierdzające wykazane dochody / brak dochodów.

Wysokość
dochodu
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2) Pozostaję w związku małşeńskim
  TAK, majątkowe stosunki małşeńskie określa:
  wspólność ustawowa
  rozdzielność majątkowa ........................................................................................................................
Data i Nr Rep. Umowy małşeńskiej

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
  NIE
5. Prowadzona działalność gospodarcza:
Prowadzę, prowadziłem/am działalność gospodarczą :
  TAK
1) nazwa ...................................................................................................................................................................
2) Nr w ewidencji działalności gospodarczej, organ prowadzący ewidencję ....................................................
3) adres siedziby firmy ............................................................................................................................................
4) rodzaj przewaşającej działalności ......................................................................................................................
5) wyposaşenie firmy (środki trwałe) ....................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
6) osiągnięty dochód ( poniesiona strata) w 3 ostatnich latach obrotowych wyniósł (a) :
a)

w roku _________ (do miesiąca _________ .......................................... zł

b)

w roku _________ ............................................................................... zł

c)

w roku _________ ............................................................................... zł

co potwierdzają zeznania PIT 36 lub PIT 36L albo – dla osób opodatkowanych ryczałtowo bądŝ na kartę podatkową – oświadczenia za te lata obrotowe.
7) zestawienie naleşności i zobowiązań wymagalnych na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc,
w którym złoşono wniosek o udzielenie ulgi :
1) ................................................................................................................
2) ................................................................................................................
3) ................................................................................................................
4) ................................................................................................................
8) data likwidacji ...........................................................................................
  NIE
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6. Pomoc osób trzecich:
1) jestem na utrzymaniu osób trzecich :
  TAK ...........................................................................................................................................................
Proszę podać imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, rodzaj i rozmiar pomocy

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

.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
  NIE
7. Zobowiązania wnioskodawcy :
Posiadam zobowiązania lub zaległości :
  TAK ( proszę podać wysokość)
1) ZUS ................................................................................................................................................................
2) Urząd Skarbowy w .........................................................................................................................................
3) banki ...............................................................................................................................................................
4) kontrahenci .....................................................................................................................................................
5) opłaty związane z mieszkaniem .....................................................................................................................
6) alimenty ..........................................................................................................................................................
7) inne .................................................................................................................................................................
Dołączam dokumenty potwierdzające powyşsze zobowiązania.
  NIE
8. Zdarzenia losowe mające wpływ na stan majątkowy wnioskodawcy ( klęski şywiołowe, wypadki itp.)
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Dołączam dokumenty potwierdzające powyşsze zdarzenia losowe.
Oświadczam, şe wszystkie podane informacje są zgodne z rzeczywistością.
..................................................................
Data i podpis wnioskodawcy
______________________________________________________
1

4 60

Wg stanu na koniec miesiąca poprzedzającego złoşenie wniosku o zastosowanie ulgi .
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UCHWAŁA NR III/17/10
RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE
z dnia 30 grudnia 2010r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy
Sulęcin przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego
Na podstawie art. 90 ust. 2d i ust. 4 ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 zm.; Dz. U. z 2004r. Nr 273,
poz. 2703; Nr 281, poz. 2781; z 2005r. Nr 17,
poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131,
poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104;
z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227,
poz. 1658; z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542,
Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280,
Nr 181, poz. 1292; z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145,
poz. 917, Nr 216, poz. 1370; z 2009r. Nr 6, poz. 33,
Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458), Rada Miejska
w Sulęcinie uchwala, co następuje:

cina do dnia 5 kaşdego miesiąca, według wzoru
stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji
przekazywanych z budşetu Gminy Sulęcin dla prowadzonych na jej terenie niepublicznych form wychowania przedszkolnego to jest zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych,
dla których organem prowadzącym jest uprawniona
osoba prawna lub fizyczna.

§ 5. 1. Prawidłowość wykorzystania dotacji przez
zespół wychowania przedszkolnego lub punkt
przedszkolny, podlega kontroli.

§ 2. Osobie prowadzącej wychowanie przedszkolne w formie zespołu wychowania przedszkolnego lub punktu przedszkolnego, przysługuje na
kaşdego ucznia objętego tą formą wychowania
przedszkolnego dotacja z budşetu gminy w wysokości 40% wydatków bieşących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Sulęcin, z tym şe na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie nişszej niş kwota
przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.
§ 3. 1. Dotacji udziela się na wniosek osoby prowadzącej wychowanie przedszkolne w niepublicznych formach, na okres jednego roku budşetowego,
na wniosek złoşony do Burmistrza Sulęcina, nie
póŝniej niş do 30 września roku poprzedzającego rok
udzielenia dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Wysokość dotacji obliczana jest jako iloczyn
planowanej liczby uczniów na rok udzielenia dotacji
i kwoty bieşących wydatków przypadających na
jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Sulęcin w roku udzielania dotacji.
3. Dotacja przekazywana jest w 12 częściach
w terminie do ostatniego dnia kaşdego miesiąca, na
podstawie informacji o aktualnej liczbie uczniów
w danym miesiącu, przekazanej Burmistrzowi Sulę-

§ 4. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznych formach dokonuje rozliczenia
dotacji za okresy:
1) od 1 stycznia do 31 lipca – do 10 sierpnia roku,
w którym była przekazywana dotacja,
2) od 1 sierpnia do 31 grudnia – do 10 stycznia
następnego roku,
według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do
uchwały.

2. Osoby upowaşnione przez Burmistrza Sulęcina do przeprowadzenia kontroli, o której mowa
w ust. 1, mają prawo wstępu do pomieszczeń zespołu lub punktu oraz wglądu do prowadzonej dokumentacji organizacyjnej, finansowej i związanej
z przebiegiem nauczania.
3. O przeprowadzeniu kontroli powiadamia się
dyrektora oraz osobę prowadzącą zespół lub punkt
wraz z informacją o zakresie przedmiotowym kontroli i terminie jej przeprowadzenia.
4. Dane osobowe uczniów mogą być przetwarzane w celu prowadzenia kontroli prawidłowości
wykorzystania dotacji przez upowaşnione osoby.
5. W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli,
şe w informacji, o której mowa w załączniku Nr 2 do
uchwały, podana została nieprawdziwa liczba
uczniów, kwotę dotacji ustala się w oparciu o faktyczną liczbę uczniów.
6. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest
protokół, który otrzymuje kontrolowany zespół lub
punkt, a takşe Burmistrz Sulęcina.
7. Na podstawie ustaleń protokołu kontroli do
kontrolowanego zespołu lub punktu kierowane jest
pisemne wystąpienie zawierające zalecenia dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie danych o ilości dzieci bądŝ wykorzystaniu dotacji.
8. Od wystąpienia pokontrolnego, o którym
mowa w ust. 7, w terminie 14 dni od daty jego
otrzymania osoba prowadząca zespół lub punkt moşe złoşyć zastrzeşenia do Burmistrza Sulęcina.
9. O wyniku rozpoznania zastrzeşeń Burmistrz
Sulęcina powiadamia osobę prowadzącą zespół lub
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punkt w terminie 14 dni od daty otrzymania zastrzeşeń.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulęcina.
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§ 7. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Leon Szczepański

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/17/10
Rady Miejskiej w Sulęcinie
z dnia 30 grudnia 2010r.
WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA ROK...................
Informacje o placówce:
1. Nazwa i adres podmiotu prowadzącego wychowanie przedszkolne w niepublicznych formach: zespół
wychowania przedszkolnego/punkt przedszkolny:
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
2. Numer zaświadczenia i data wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez
Gminę Sulęcin:
...............................................................................................................................................................................
3. Numer identyfikacji REGON: .....................................................................................................................
4. Planowana liczba uczniów w roku ............................................................................................................
liczba wychowanków ogółem od stycznia do sierpnia .................................................................................
w tym zameldowanych poza Gminą Sulęcin .................................................................................................
oraz liczba uczniów niepełnosprawnych .......................................................................................................
liczba wychowanków ogółem od września do grudnia ..................................................................................
w tym zameldowanych poza Gminą Sulęcin ...................................................................................................
oraz liczba uczniów niepełnosprawnych ......................................................................................................
5. Tygodniowa liczba godzin realizowana przez zespół wychowania przedszkolnego/punkt przedszkolny
...............................................................................................................................................................................
6. Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja:
.................................................................................................................................................................................
Prowadzący zespół wychowania przedszkolnego/punkt przedszkolny zobowiązuje się do comiesięcznego
składania informacji o aktualnej liczbie wychowanków.
......... ...... ....... ...... ...... ....... ......
(m ie jsc o wo ś ć,d a ta )

......... ...... ....... ...... ...... ....... ...... ...... ....... ...... ...
(p o d p is ip iec zęćo so b ys kła da jące j wn io se k)

…………………………………………….
Miejscowość, data

……………………………………………………
podpis i pieczęć osoby składającej wniosek

Termin złoşenia wniosku do 30 września roku poprzedzającego rok przyznania dotacji.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/17/10
Rady Miejskiej w Sulęcinie
z dnia 30 grudnia 2010r.

INFORMACJA MIESIĘCZNA o aktualnej liczbie wychowanków
1. Nazwa i adres podmiotu prowadzącego wychowanie przedszkolne w niepublicznych formach: zespół
wychowania przedszkolnego/punkt przedszkolny:
...............................................................................................................................................................................
2. Rok ................................................................................................................................................................
3. Miesiąc .........................................................................................................................................................
4. Liczba uczniów .........................................................................................................................................
w tym liczba uczniów nie będących mieszkańcami Gminy Sulęcin .............................................................
oraz liczba uczniów niepełnosprawnych ......................................................................................................
5. Tygodniowa liczba godzin realizowana przez zespół wychowania przedszkolnego/punkt przedszkolny .
......................................................................................................................................................................
6. Nazwa i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja (wypełnić w przypadku
zmiany konta wskazanego we wniosku o przyznanie dotacji)
...............................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….
Miejscowość, data
Termin składania informacji do 5 dnia kaşdego miesiąca

……………………………………………………
podpis i pieczęć osoby składającej wniosek

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 23

– 2357 –

Poz. 461
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr III/17/10
Rady Miejskiej w Sulęcinie
z dnia 30 grudnia 2010r.

........................................................................
(Pieczęć podmiotu składającego rozliczenie)
ROZLICZENIE DOTACJI za okres .............................

Miesiąc

Razem
Kwota dotacji otrzymanej w okresie rozliczeniowym
Kwota dotacji do zwrotu
Kwota dotacji do wyrównania

..........................................
(miejscowość, data)

...........................................
(tel. kontaktowy)

461

Liczba
uczniów
w miesiącu

Liczba uczniów niepełnosprawnych w miesiącu

Liczba uczniów nie będących mieszkańcami
Gminy Sulęcin

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Kwota
naleşnej
dotacji

................................................................................
(podpis i pieczęć osoby składającej wniosek)
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UCHWAŁA NR III/10/2010
RADY GMINY TRZEBIEL
z dnia 30 grudnia 2010r.
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.)
oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175,
poz. 1362 z póŝn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. 1. „Zasady przyznawania i odpłatności za
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat i trybu ich pobierania” stanowiące załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. „Tabele odpłatności za świadczone usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” –
stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Trzebiel oraz Kierownikowi Ośrodka Pomocy
Społecznej w Trzebielu.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XVIII/88/04 Rady
Gminy Trzebiel z dnia 13 września 2004r. w sprawie
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak równieş trybu ich pobierania.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2011r.
Przewodniczący Rady
Zbigniew Kubiak
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/10/2010
Rady Gminy Trzebiel
z dnia 30 grudnia 2010r.
Zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz
zasady zwalniania od opłat i trybu ich pobierania
1. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc udzielaną
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebielu
w zaspakajaniu codziennych potrzeb şyciowych,
opiekę higieniczną zalecaną przez lekarza oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem, osobie uprawnionej w miejscu jej zamieszkania.
2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują
pomoc udzielaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej
w Trzebielu w formie usług dostosowanych do

szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez
osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
3. Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub
innych przyczyn wymagają pomocy innych osób,
a są jej pozbawione.
4. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi
opiekuńcze mogą być przyznane równieş osobom,
które wymagają pomocy innych osób, a rodzina lub
wspólnie niezamieszkujący małşonek, wstępni,
zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
5. Kierownik wydaje decyzję administracyjną
o przyznaniu usług opiekuńczych w oparciu o przeprowadzony wywiad środowiskowy określający
sytuację şyciową danej osoby i niezbędne dokumenty potrzebne do wydania decyzji.
6. Usługi są świadczone odpłatne i nieodpłatnie.
7. Kierownik w decyzji administracyjnej o przyznaniu tej formy pomocy określa wysokość odpłatności, bądŝ teş świadczenie to przyznaje nieodpłatnie.
8. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeşeli
şądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie
w całości lub części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciąşenie i niweczyłoby skutki
udzielonej pomocy, Kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej w Trzebielu, na wniosek osoby zainteresowanej lub pracownika socjalnego moşe częściowo
lub całkowicie zwolnić osobę zainteresowaną do
şądania takiego zwrotu.
9. Zwolnienie z opłat (częściowo lub całkowicie)
moşe nastąpić szczególnie ze względu na:
1) ponoszenia znacznych wydatków związanych
z długotrwałą chorobą wymagającą zakupu
drogich leków, środków opatrunkowych, sprzętu rehabilitacyjnego, stosowania specjalistycznych diet lub rehabilitacji,
2) wypadków losowych (śmierć członka rodziny,
kradzieşy, poşaru itp.),
3) brak moşliwości terminowego wyegzekwowania odpłatności z uwagi na zmiany chorobowe
(chory psychicznie, choroby wieku starczego).
10. Rzeczywisty koszt jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
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ustala się na podstawie kosztów usług opiekuńczych
za poprzedni rok kalendarzowy.
11. Koszt za 1 godzinę usług wynosi 12,80zł.
12. Wysokość odpłatności za świadczone usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze obliczana jest zgodnie z tabelą stawek odpłatności za
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (załącznik Nr 2). Tabela określa takşe, w jakich
przypadkach świadczone usługi są nieodpłatnie.
1) w przypadku osób samotnie gospodarujących,
których dochód nie przekracza kwoty ustalonej
według kryterium dochodowego na podstawie
art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej,
2) w przypadku osób zamieszkujących w rodzinie,
których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty ustalonej na osobę w rodzinie
według kryterium dochodowego na osobę
w rodzinie na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 2
ustawy o pomocy społecznej.
13. Do odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zobowiązane są osoby:

Poz. 462

1) samotnie gospodarujące, których dochód netto
przekracza kwotę ustaloną według kryterium
dochodowego na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1
ustawy o pomocy społecznej,
2) zamieszkujące w rodzinie, których dochód netto
na osobę w rodzinie przekracza kwotę ustaloną
na osobę w rodzinie na podstawie art. 8 ust. 1
pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej.
14. Naleşność za usługi opiekuńcze świadczeniobiorca, jego przedstawiciel ustawowy lub upowaşniona osoba będzie wpłacać na rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Gminy Trzebiel w terminie
do 5 dnia kaşdego następnego miesiąca po rozliczeniu kontrolek czasu pracy przez osobę świadczącą
usługi.
15. W przypadku nie terminowego uiszczania
ww. opłat naliczane będą ustawowe odsetki za kaşdy kolejny dzień zwłoki.
16. Wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze
stanowią dochód budşetu gminy.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/10/2010
Rady Gminy Trzebiel
z dnia 30 grudnia 2010r.
Tabela odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochód na osobę w % w stosunku do kryterium dochodowego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej
do 100
101-150
151-200
201-250
251-300
301-350
351-400
401-450
451-500
powyşej 500
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Wysokość odpłatności liczona w od kosztów usługi
osobie samotnie gospoosobie
darującej
w rodzinie
zwolniony
zwolniony
7%
14%
14%
21%
21%
28%
28%
35%
35%
42%
42%
50%
50%
80%
80%
100%
100%
100%
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UCHWAŁA NR III/15/2010
RADY GMINY TRZEBIEL
z dnia 30 grudnia 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/245/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie
programu współpracy Gminy Trzebiel z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w 2011 roku
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 ze zmianami)
oraz 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 ze zmianami), uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXVI/245/10 Rady Gminy
Trzebiel z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie programu współpracy Gminy Trzebiel z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie
§ 3 otrzymuje brzmienie:

„Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Zbigniew Kubiak

===================================================================================
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UCHWAŁA NR III/16/2010
RADY GMINY TRZEBIEL
z dnia 30 grudnia 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/252/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie
opłat za świadczenia prowadzonego przez Gminę Trzebielu publicznego przedszkola samorządowego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 14
ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póŝn.
zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXVI/252/10 Rady Gminy
Trzebiel z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie opłat
za świadczenia prowadzonego przez Gminę Trzebiel
publicznego przedszkola samorządowego wprowadza się następujące zmiany:
1. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Odpłatność obejmuje zajęcia opiekuńczo – wychowawcze oraz dydaktyczne wykraczające po-

nad podstawę programową, które będą realizowane od godz. 6.30 do godz. 8.00 oraz od godz.
13.00 do godz. 15.30 zgodnie ze Statutem Przedszkola przyjętym odrębną uchwałą Rady Gminy”.
2. W § 2 skreśla się ust. 7.
§ 2. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od
1 grudnia 2010r.
Przewodniczący Rady
Zbigniew Kubiak
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UCHWAŁA NR III/8/10
RADY GMINY ŻARY
z dnia 30 grudnia 2010r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności poşytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) i art. 18
ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Uchwała niniejsza określa szczegółowy
sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacji zwanych dalej „konsultacjami”.
2. Ilekroć w tekście jest mowa o:
1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz. 873 ze zmianami),
2) organizacjach – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,
3) Gminie – rozumie się przez to Gminę Şary
4) Wójcie – rozumie się Wójta Gminy Şary,
5) urzędzie – rozumie się przez to Urząd Gminy
Şary,
6) BIP – rozumie się Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Şarach znajdujący się pod adresem http://www.bip.gminazary.pl/
§ 2. Konsultacje przeprowadza się w oparciu
o zasady:
1) pomocniczości,
2) partnerstwa,
3) suwerenności,
4) efektywności,
5) uczciwej konkurencji,
6) jawności.
§ 3. 1. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r.
o działalności poşytku publicznego i wolontariacie
prowadzącymi działalność na terenie Gminy Şary.

2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania
opinii podmiotów, o których mowa w ust. 1,
w sprawie poddanej konsultacjom.
3. Wynik konsultacji nie jest wiąşący dla organów Gminy Şary.
§ 4. Konsultacje zarządza wójt.
§ 5. 1. W przypadku obowiązku przeprowadzenia
konsultacji wójt określa w szczególności przedmiot,
formę, czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
ich zakres oraz wyznacza pracownika urzędu odpowiedzialnego za ich przeprowadzenie.
2. Informację o podejmowanych konsultacjach
publikuje się w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy Şary.
3. Konsultacje mogą mieć formę:
1) bezpośrednich otwartych spotkań,
2) wyraşenia pisemnej opinii w danej kwestii,
4. Termin konsultacji nie moşe być krótszy niş
14 dni od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach w BIP.
5. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół
zawierający informacje o formie i terminie konsultacji, temat konsultacji i wynik konsultacji.
6. W przypadku konsultacji prowadzonych
w formie spotkania, w protokole umieszcza się dane
osoby będącej przewodniczącym spotkania, przebieg dyskusji, podjęte ustalenia i opinie, a takşe dołącza się listę obecności.
7. Protokół z przeprowadzonych konsultacji wójt
przedstawia Radzie Gminy Şary załączając jednocześnie własne stanowisko odnośnie uzyskanych opinii
i publikuje je w BIP.
8. Konsultacje uwaşa się za waşne bez względu
na ilość uczestniczących w nich podmiotów, o których mowa w § 3 ust. 1 uchwały.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi
w şycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
Kazimierz Ostrowski
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UCHWAŁA NR III/9/10
RADY GMINY ŻARY
z dnia 30 grudnia 2010r.
w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Żary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze
zmianami) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się roczny program współpracy
Gminy Şary z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność poşytku publicznego na 2011 rok.
Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 2. 1. Podstawą Rocznego Programu Współpracy Gminy Şary z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność poşytku publicznego na 2011 rok, zwanego dalej „Programem”, jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami)
2. Ilekroć w programie jest mowa o:
1) „ustawie” – rozumie się przez to ustawę z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz. 873 ze zmianami)
2) „Gminie” – rozumie się przez to Gminę Şary,
3) „podmiotach Programu” – rozumie się przez to
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
prowadzące działalność poşytku publicznego,
o których mowa w art. 3 ustawy,
4) „dotacjach” – naleşy przez to rozumieć podlegające szczególnym zasadom rozliczania, wydatki budşetu gminy przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji organizacjom pozarządowym oraz
podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
Nr 96, poz. 873 ze zmianami)”.
5) „konkursie” – rozumie się przez to otwarty
konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2
i w art. 13 ustawy,
6) „Wójcie” – rozumie się Wójta Gminy Şary.

Rozdział 2
CELE PROGRAMU
§ 3. 1. Celem głównym programu jest budowanie i umacniane partnerstwa pomiędzy samorządem
a organizacjami pozarządowymi.
2. Celami szczegółowymi programu są:
1) poprawa jakości şycia , poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy Şary;
2) integracja podmiotów realizujących zadania
publiczne;
3) prezentacja dorobku sektora i promowanie jego
osiągnięć;
4) wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych;
5) racjonalne wykorzystanie publicznych środków
finansowych;
6) rozwijanie partnerstwa publiczno – społecznego.
Rozdział 3
ZASADY WSPÓŁPRACY
§ 4. 1. Współpraca Gminy Şary z podmiotami
Programu wynika z woli partnerów i opiera się na
zasadach:
1) pomocniczości, która oznacza, şe Wójt Gminy
zleca realizację zadań publicznych, a podmioty
Programu zapewniają ich wykonanie w sposób
profesjonalny, terminowy i spełniający oczekiwania odbiorców;
2) suwerenności stron, która oznacza, şe partnerzy
mają prawo, w ramach zawartych umów, do
samodzielnego wyboru sposobu, metod, czasu
i miejsca realizacji zadań oraz osób je realizujących, a takşe przyjmują na siebie odpowiedzialność za osiągnięcie zaplanowanych efektów;
3) partnerstwa, która oznacza, şe partnerzy dąşą
do kompromisu, uwzględniają zgłaszane uwagi, wyjaśniają rozbieşności, wysłuchują siebie
nawzajem, wymieniają poglądy, konsultują
pomysły, wymieniają informacje, aktywnie
uczestniczą we współpracy;
4) efektywności, która oznacza, şe partnerzy uznają za podstawowe kryterium zlecania zadań publicznych osiąganie maksymalnych efektów
z ponoszonych nakładów;
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5) uczciwej konkurencji i jawności, co oznacza
w szczególności, şe partnerzy są rzetelni
i uczciwi, działania i procedury są przejrzyste,
decyzje są obiektywne, wszyscy potencjalni realizatorzy zadań publicznych mają jednakowy
dostęp do informacji i jednakowe moşliwości
ubiegania się o dotacje.
Rozdział 4
Zakres przedmiotowy współpracy
§ 5. Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi jest realizacja zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy, o ile te
zadania są zadaniami Gminy.
Rozdział 5
Formy współpracy
§ 6. 1. W 2011r. współpraca z organizacjami pozarządowymi będzie realizowana w następujących
formach:
1) zlecania zadania publicznego moşe odbywać
się w trybie otwartego konkursu ofert chyba, şe
przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia,
w formie:
a) powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
b) wspierania wykonywania zadań publicznych,
wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,
2) organizacje pozarządowe mogą z własnej inicjatywy złoşyć ofertę realizacji zadań publicznych;
3) na wniosek organizacji pozarządowej Gmina
moşe zlecić tej organizacji z pominięciem
otwartego konkursu ofert, realizację zadania
publicznego o charakterze lokalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:
a) wysokość dofinansowania lub finansowania
zadania publicznego nie przekracza kwoty
10 000zł,
b) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuşszym niş 90 dni,
c) łączna kwota przekazana w ten sposób tej samej organizacji w danym roku kalendarzowym
nie moşe przekroczyć 20 000zł,
d) łączna kwota przekazana w tym trybie nie moşe
przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku
budşetowym na realizację zadań publicznych
przez organizacje pozarządowe;
4) wzajemnego informowania się o planowanych
kierunkach działalności i współdziałanie w celu
zharmonizowania tych kierunków,
5) konsultowania z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego stanowionych prze
Radę Gminy w Şarach w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy,
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6) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze
doradczym i inicjatywnym, złoşonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, oraz
przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej,
7) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie,
8) zawieranie umów partnerstwa określonych
w ustawie z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009r.
Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241).
2. Inne formy współpracy:
1) pomoc w organizacji spotkań i szkoleń typu
non-profit, w tym w zakresie bezpłatnego uşyczenia pomieszczeń i środków technicznych,
przekazywanie sprzętu;
2) sprawowanie patronatu Gminy nad konkursami, fundowanie nagród, pomoc w organizacji
konkursów, udział w pracach komisji konkursowych;
3) współorganizowanie szkoleń dla liderów
i członków organizacji pozarządowych oraz wolontariuszy;
4) udział w spotkaniach, konferencjach, naradach,
szkoleniach organizowanych przez organizacje
pozarządowe.
3. O środki w ramach współpracy mogą ubiegać
się wyłącznie organizacje prowadzące działalność
dla mieszkańców Gminy Şary, które zaspakajają ich
waşne potrzeby.
4. Gmina moşe udzielać podmiotom Programu
pomocy w sprawie umoşliwienia organizacji przedsięwzięć na terenie gminnych obiektów sportowych
i placówek oświatowych podległych gminie.
5. Odmawia się współpracy z organizacją pozarządową, która nie rozliczyła się prawidłowo z przyznaną dotacją za 2010r. lub uzyskała dotację na podstawie nierzetelnych danych.
Rozdział 6
Priorytetowe zadania publiczne
§ 7. Ustala się następujące zadania jako priorytetowe, które mogą być zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym:
1. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
1) Organizowanie imprez kulturalnych oraz ich
krajowej i zagranicznej promocji, w tym fundowanie nagród,
2) Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego,
3) Upowszechnianie, promocję i popularyzację
w kraju i za granicą lokalnej twórczości i wykonawstwa artystycznego,
4) Wspieranie wszelkich form edukacji kulturalnej
dzieci i młodzieşy,
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5) Działania na rzecz upamiętniania historii regionu poprzez wspieranie róşnych form edukacji
historycznej, działalności na rzecz tradycji regionalnej.
2. W zakresie edukacji, oświaty i wychowania:
1) Prowadzenie świetlic środowiskowych.
3. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
1) Organizacja przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych,
2) Wspieranie działalności klubów sportowych,
3) Wspieranie szkolenia sportowego,
4) Zakupu sprzętu sportowego i ubrań sportowych,
5) Stworzenie dzieciom i młodzieşy oferty spędzania wolnego czasu.
4. W zakresie wypoczynku dzieci i młodzieşy:
1) organizacja wypoczynku dzieci i młodzieşy.
5. W zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz
przeciwdziałania uzaleşnieniom i patologiom społecznym:
1) wspieranie integracji społecznej osób zagroşonych wykluczeniem społecznym, promocja
zdrowia i zachowań prozdrowotnych,
2) realizacja zadań „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”.
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efektywniej w inny sposób określony w przepisach
odrębnych ( w szczególności i na zasadach i w trybie
określonym w przepisach o zamówieniach publicznych z zachowaniem metod kalkulacji kosztów oraz
porównywalności opodatkowania).
4. Otwarty konkurs ofert ogłaszany jest zarządzeniem Wójta, a szczegółowe warunki konkursowe
stanowią załącznik ogłoszenia, który zostanie opublikowany na stronie internetowej, w BIP oraz na
w siedzibie Urzędu Gminy Şary.
5. Konkurs prowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Şary.
6. Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji
podejmuje Wójt Gminy Şary, po zasięgnięciu opinii
Komisji Konkursowej,
Rozdział 9
Wysokość środków przeznaczonych na realizację
programu
§ 10. W 2011 roku na realizację zadań publicznych objętych niniejszym programem przeznacza
się kwotę w wysokości 230 000 zł. Powyşsze środki
zabezpieczone zostaną w budşecie Gminy Şary na
2011r.
Rozdział 10
Sposób oceny realizacji programu
§ 11. 1. Wójt Gminy Şary dokonuje kontroli
i oceny realizacji zadania powierzonego lub wspieranego organizacji pozarządowej na zasadach określonych w ustawie.

Okres realizacji programu

2. Monitorowanie form współpracy z organizacjami pozarządowymi odbywa się poprzez analizowanie mierników efektywności współpracy, które
dotyczą:

§ 8. 1. Niniejszy program realizowany będzie
w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia
2011r. z zastrzeşeniem ust. 2.

1) liczby organizacji pozarządowych podejmujących realizację zadań publicznych na rzecz lokalnej społeczności;

2. Termin realizacji poszczególnych zadań określony będzie w warunkach konkursu ofert lub innych
form.

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

Rozdział 7

Rozdział 8
Sposób realizacji programu
§ 9. 1. Za realizację zadań objętych programem
współpracy odpowiada Wójt Gminy.
2. Za realizację poszczególnych zadań objętych
programem współpracy odpowiadają właściwi merytorycznie pracownicy Urzędu Gminy Şary, którzy
w swoich zakresach działania mają dany rodzaj zadania publicznego.
3. Zlecanie realizacji zadań Gminy Şary organizacjom odbywać się będzie wg zasad określonych
w ustawie po przeprowadzeniu otwartego konkursu
ofert, chyba şe przepisy odrębne przewidują inny
tryb zlecania lub dane zadanie moşna zrealizować

3) wysokości środków finansowych przeznaczonych z budşetu gminy na realizację tych zadań;
4) łącznej wysokości finansowych środków własnych zaangaşowanych przez organizacje pozarządowe w realizację zadań publicznych;
5) liczby osób, które były adresatami róşnych
działań publicznych.
3. Po zakończeniu Programu Wójt Gminy Şary
przedstawi Radzie Gminy informację o sposobie
realizacji Programu dnia 30 kwietnia roku następującego po roku sprawozdawczym, uwzględniając
m.in. wykonanie budşetu Gminy za 2010r. w zakresie dotyczącym wspierania organizacji pozarządowych.
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Rozdział 11
Informacja o sposobie tworzenia oraz o przebiegu
konsultacji
§ 12. 1. Projekt Programu został skonsultowany
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami poprzez zamieszczenie projektu Programu na
stronie internetowej Urzędu Gminy Şary oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Şary.
2. Uwagi i wnioski do projektu Programu moşna
było złoşyć w terminie 14 dni od daty zamieszczenia
projektu Programu na stronie internetowej.
3. Po przeprowadzonych konsultacjach został
sporządzony protokół i zamieszczony na stronie
internetowej Urzędu Gminy Şary oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy Şary.
Rozdział 12
Tryb powoływania i zasady działania komisji
konkursowych do opiniowania ofert w otwartych
konkursach ofert
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6. W pracach komisji mogą uczestniczyć osoby
posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie
obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy. Osoby te mogą zostać zapraszane
przez Wójta lub komisję konkursową.
7. Przewodniczącym komisji konkursowej jest
osoba wskazana przez Wójta.
8. Komisja sporządza protokół konkursu, podpisany przez Przewodniczącego i członków, który
przedstawia Wójtowi Gminy. Protokół zawiera ocenę ofert wraz propozycją przyznania dotacji.
9. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Şary po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
10. Wyniki otwartego konkursu ofert zawierające
nazwę oferenta, nazwę zadania publicznego, wysokość przyznawanych środków ogłasza się w : Biuletynie Informacji Publicznej, Siedzibie Urzędu Gminy
i Stronie internetowej.
Rozdział 13

§ 13. 1. Komisja konkursowa i jej przewodniczący powoływana jest zarządzeniem Wójta.
2. Komisje konkursowe powoływane są w celu
opiniowania ofert złoşonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonych przez Gminę otwartych konkursów ofert
3. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Wójta w liczbie od 3 do 4 osób oraz
przedstawiciele organizacji pozarządowych.
4. W komisji nie mogą zasiadać przedstawiciele
tych organizacji, które biorą udział w konkursie, ani
pracownicy, którzy są związani z taką organizacją.

Postanowienia końcowe
§ 14. W przypadku, gdy przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i podmiotom
anişeli przewidziany w ustawie o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie, stosuje sie tryb
w nich określony.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Şary.
§ 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi
w şycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
Kazimierz Ostrowski

5. Członkowie komisji konkursowej przed rozpoczęciem działalności komisji składają oświadczenie,
şe nie są członkami organizacji, która złoşyła ofertę
konkursową.
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UCHWAŁA NR II/18/10
RADY POWIATU SŁUBICKIEGO
z dnia 29 grudnia 2010r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego
w 2011 roku
Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września
2001r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U.
z 2008r. Nr 45, poz. 271 z póŝn. zm.) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Rada Powiatu Słubickiego, po zasięgnięciu
opinii wójta i burmistrzów gmin z terenu powiatu
słubickiego oraz Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Zielonej Górze, ustala rozkład godzin pracy
aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubic-

kiego zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Kazimiera Jakubowska
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr II/18/10
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 29 grudnia 2010r.

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego na 2011r.
Apteki w Słubicach
1. Apteka Laboratorium „Pharmacos”, ul. Jedności Robotniczej 2, tel. 095-758-00-76,
czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8 00 - 19
w soboty w godz. 8
kaşda niedziela 10

00

00

– 16

– 16

00

,

00

,

00

.

2. Apteka „Vita” s.c., ul. Wrocławska 5j, tel. 095-758-03-45,
czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9 00 - 20
w soboty w godz. 9
kaşda niedziela 11

00

00

– 18

00

,

00

,

00

– 15 .

3. Apteka „Nowa”, ul. Kopernika 23, tel. 095-758-23-64,
czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9 00 - 20
w soboty w godz. 9

00

– 16

00

,

00

.

4. Apteka „Nowa”, ul. Mickiewicza 21/2, tel. 095-758-81-81,
czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9 00 - 20
w soboty w godz. 9

00

– 16

00

,

00

.

5. Apteka „Kosmy i Damiana”, Plac Przyjaŝni 6, tel. 095-758-26-00,
czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8 00 - 20
w soboty w godz. 8

00

– 18

00

,

00

.

6. Apteka „Millenium”, ul. Mickiewicza 5, tel. 095-758-60-48,
czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8 00 - 19
w soboty w godz. 9

00

– 14

30

,

00

.

7. Apteka „Nasza”, ul. Asnyka 15a, tel. 095-750-83-70,
czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9 00 - 19
w soboty w godz. 9

00

– 18

00

,

00

.

8. Apteka „112”, ul. Kościuszki 3a, tel. 095-758-44-77,
czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8 00 - 20
w soboty w godz. 10

00

– 18

00

,

00

.

Apteki w Cybince
1. Apteka, ul. Słubicka 5a, tel. 068-391-28-25,
czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9 00 – 17 00,
w soboty w godz. 9 00 – 14 00.
2. Apteka, ul. Krośnieńska 26, tel. 068-391-13-47,
czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9 00 – 17 00,
w soboty w godz. 9 00 – 13 00.
Apteki w Rzepinie
1. Apteka „Galenika”, ul. Słubicka 1a, tel. 095-759-63-24,
czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8 00 – 20 00,
w soboty w godz. 9 00 – 13 00 i od 18 00 – 20 00,
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w niedziele i święta w godz. 9 00 – 10 30 i od 18 00 – 20 00.
2. Apteka „Panaceum”, ul. Chrobrego 29, tel. 095-759-72-22,
czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9 00 – 18 00,
w soboty w godz. 9 00 – 13 00.
Apteka w Ośnie Lub.
1. Apteka „Arnica”, ul. Kopernika 8, tel. 095-757-60-25,
czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9 00 – 16 00,
2. Apteka „Avena”, ul. Kopernika 22 b tel. 095-757-63-37
czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8 00 – 19 00,
w soboty w godz. 9 00 – 14 00.
3. Apteka „Przy Ratuszu”, ul. Rynek 5 tel. 095-757-50-36
czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8 30 – 18 30,
w soboty w godz. 8 00 – 14 00.
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr II/18/10
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 29 grudnia 2010r.
Dyżury aptek w dni robocze w Słubicach na 2011 rok w godz. 20
1.
03.01.2011 – 07.01.2011 Apteka „Nowa”, ul. Kopernika 23
10.01.2011 – 14.01.2011 Apteka „Vita”, ul. Wrocławska 5j
17.01.2011 – 21.01.2011 Apteka „Nasza”, ul. Asnyka 15a
24.01.2011 – 28.01.2011 Apteka „Nowa”, Mickiewicza 21/2
31.01.2011 – 04.02.2011 Apteka „Kosmy i Damiana”, Pl. Przyjaŝni 6
07.02.2011 – 11.02.2011 Apteka „Millenium”, ul. Mickiewicza 5
14.02.2011 – 18.02.2011 Apteka „Pharmacos”, ul. Jedności Robotniczej 2
21.02.2011 – 25.02.2011 Apteka „112”, ul. Kościuszki 3a

28.02.2011 – 04.03.2011 Apteka „Nowa”, ul. Kopernika 23
07.03.2011 – 11.03.2011 Apteka „Vita”, ul. Wrocławska 5j
14.03.2011 – 18.03.2011 Apteka „Nasza”, ul. Asnyka 15a
21.03.2011 – 25.03.2011 Apteka „Nowa”, Mickiewicza 21/2
28.03.2011 – 01.04.2011 Apteka „Kosmy i Damiana”, Pl. Przyjaŝni 6
04.04.2011 – 08.04.2011 Apteka „Millenium”, ul. Mickiewicza 5
11.04.2011 – 15.04.2011 Apteka „Pharmacos”, ul. Jedności Robotniczej 2
18.04.2011 – 22.04.2011 Apteka „112”, ul. Kościuszki 3a
26.04.2011 – 29.04.2011 Apteka „Nowa”, ul. Kopernika 23
02.05.2011 – 06.05.2011 Apteka „Vita”, ul. Wrocławska 5j
09.05.2011 – 13.05.2011 Apteka „Nasza”, ul. Asnyka 15a
16.05.2011 – 20.05.2011 Apteka „Nowa”, Mickiewicza 21/2

00

– 24 00
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23.05.2011 – 27.05.2011 Apteka „Kosmy i Damiana”, Pl. Przyjaŝni 6
30.05.2011 – 03.06.2011 Apteka „Millenium”, ul. Mickiewicza 5
06.06.2011 – 10.06.2011 Apteka „Pharmacos”, ul. Jedności Robotniczej 2
13.06.2011 – 17.06.2011 Apteka „112”, ul. Kościuszki 3a
20.06.2011 – 24.06.2011 Apteka „Nowa”, ul. Kopernika 23
27.06.2011 – 01.07.2011 Apteka „Vita”, ul. Wrocławska 5j
04.07.2011 – 08.07.2011 Apteka „Nasza”, ul. Asnyka 15a
11.07.2011 – 15.07.2011 Apteka „Nowa”, Mickiewicza 21/2
18.07.2011 – 22.07.2011 Apteka „Kosmy i Damiana”, Pl. Przyjaŝni 6
25.07.2011 – 29.07.2011 Apteka „Millenium”, ul. Mickiewicza 5
01.08.2011 – 05.08.2011 Apteka „Pharmacos”, ul. Jedności Robotniczej 2
08.08.2011 – 12.08.2011 Apteka „112”, ul. Kościuszki 3a
16.08.2011 – 19.08.2011 Apteka „Nowa”, ul. Kopernika 23
22.08.2011 – 26.08.2011 Apteka „Vita”, ul. Wrocławska 5j

29.08.2011 – 02.09.2011 Apteka „Nasza”, ul. Asnyka 15a
05.09.2011 – 09.09.2011 Apteka „Nowa”, Mickiewicza 21/2
12.09.2011 – 16.09.2011 Apteka „Kosmy i Damiana”, Pl. Przyjaŝni 6
19.09.2011 – 23.09.2011 Apteka „Millenium”, ul. Mickiewicza 5
26.09.2011 – 30.09.2011 Apteka „Pharmacos”, ul. Jedności Robotniczej 2

03.10.2011 – 07.10.2011 Apteka „112”, ul. Kościuszki 3a
10.10.2011 – 14.10.2011 Apteka „Nowa”, ul. Kopernika 23
17.10.2011 – 21.10.2011 Apteka „Vita”, ul. Wrocławska 5j
24.10.2011 – 28.10.2011 Apteka „Nasza”, ul. Asnyka 15a
31.10.2011 – 04.11.2011 Apteka „Nowa”, Mickiewicza 21/2
07.11.2011 – 10.11.2011 Apteka „Kosmy i Damiana”, Pl. Przyjaŝni 6
14.11.2011 – 18.11.2011 Apteka „Millenium”, ul. Mickiewicza 5
21.11.2011 – 25.11.2011 Apteka „Pharmacos”, ul. Jedności Robotniczej 2
28.11.2011 – 02.12.2011 Apteka „112”, ul. Kościuszki 3a
05.12.2011 – 09.12.2011 Apteka „Nowa”, ul. Kopernika 23
12.12.2011 – 16.12.2011 Apteka „Vita”, ul. Wrocławska 5j
19.12.2011 – 23.12.2011 Apteka „Nasza”, ul. Asnyka 15a
27.12.2011 – 30.12.2011 Apteka „Nowa”, Mickiewicza 21/2
2. Apteka pełniąca dyşur do godz. 2400, po godz. 2400 jest zobowiązana do umieszczenia w widocznym
miejscu numeru telefonu do wymienionego z imienia i nazwiska farmaceuty, z którym moşna będzie się
skontaktować w nagłych przypadkach, zabezpieczając w ten sposób dostęp pacjentom do zakupu leków
w porze nocnej.
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr II/18/10
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 29 grudnia 2010r.

Dyżury aptek w niedziele i święta w Słubicach na 2011 rok w godz. 9
1.
01.01.2011 Apteka „Pharmacos”, ul. Jedności Robotniczej 2
02.01.2011 Apteka „Vita” ul. Wrocławska 5j
06.01.2011 Apteka „112”, ul. Kościuszki 3a
09.01.2011 Apteka „Nowa”, Kopernika 23
16.01.2011 Apteka „Millenium”, ul. Mickiewicza 5
23.01.2011 Apteka „Kosmy i Damiana”, Pl. Przyjaŝni 6
30.01.2011 Apteka „Nasza”, ul. Asnyka 15a

06.02.2011 „Nowa”, ul. Kopernika 23
13.02.2011 Apteka „Pharmacos”, ul. Jedności Robotniczej 2
20.02.2011 Apteka „Vita” ul. Wrocławska 5j
27.02.2011 Apteka „112”, ul. Kościuszki 3a
06.03.2011 Apteka „Nowa”, ul. Kopernika 23
13.03.2011 Apteka „Millenium”, ul. Mickiewicza 5
20.03.2011 Apteka „Kosmy i Damiana”, Pl. Przyjaŝni 6
27.03.2011 Apteka „Nasza”, ul. Asnyka 15a
03.04.2011 Apteka „Nowa”, ul. Kopernika 23
10.04.2011 Apteka „Vita”, ul. Wrocławska 5j
17.04.2011 Apteka „Nowa”, ul. Kopernika 23
24.04.2011 Apteka „Millenium”, ul. Mickiewicza 5
25.04.2011 Apteka „112”, ul. Kościuszki 3a
01.05.2011 Apteka „Nasza”, ul. Asnyka 15a
03.05.2011 Apteka „Nowa”, ul. Kopernika 23
08.05.2011 Apteka „Millenium”, ul. Mickiewicza 5
15.05.2011 Apteka „Kosmy i Damiana”, Pl. Przyjaŝni 6
22.05.2011 Apteka „112”, ul. Kościuszki 3a
29.05.2011 Apteka „Vita”, ul. Wrocławska 5j
05.06.2011 Apteka „Pharmacos”, ul. Jedności Robotniczej 2
12.06.2011 Apteka „Nowa”, ul. Kopernika 23
19.06.2011 Apteka „Nasza”, ul. Asnyka 15a
23.06.2011 Apteka „Millenium”, ul. Mickiewicza 5
26.06.2011 Apteka „Kosmy i Damiana”, Pl. Przyjaŝni 6

00

– 12 00 i 16 00 – 19 00
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03.07.2011 Apteka „Nowa”, ul. Kopernika 23
10.07.2011 Apteka „112”, ul. Kościuszki 3a
17.07.2011 Apteka „Vita”, ul. Wrocławska 5j
24.07.2011 Apteka „Pharmacos”, ul. Jedności Robotniczej 2
31.07.2011 Apteka „Nowa”, ul. Kopernika 23

07.08.2011 Apteka „Nasza”, ul. Asnyka 15a
14.08.2011 Apteka „Millenium”, ul. Mickiewicza 5
15.08.2011 Apteka „Kosmy i Damiana”, Pl. Przyjaŝni 6
21.08.2011 Apteka „Nowa”, ul. Kopernika 23
28.08.2011 Apteka „112”, ul. Kościuszki 3a

04.09.2011 Apteka „Vita”, ul. Wrocławska 5j
11.09.2011 Apteka „Pharmacos”, ul. Jedności Robotniczej 2
18.09.2011 Apteka „Nowa”, ul. Kopernika 23
25.09.2011 Apteka „Nasza”, ul. Asnyka 15a
02.10.2011 Apteka „Kosmy i Damiana”, Pl. Przyjaŝni 6
09.10.2011 Apteka „Millenium”, ul. Mickiewicza 5
16.10.2011 Apteka „Nowa”, ul. Kopernika 23
23.10.2011 Apteka „112”, ul. Kościuszki 3a
30.10.2011 Apteka „Pharmacos”, Jedności Robotniczej 2
01.11.2011 Apteka „Vita”, ul. Wrocławska 5j
06.11.2011 Apteka „Nowa”, ul. Kopernika 23
11.11.2011 Apteka „Nasza”, ul. Asnyka 15a
13.11.2011 Apteka „Kosmy i Damiana”, Pl. Przyjaŝni 6
20.11.2011 Apteka „Millenium”, ul. Mickiewicza 5
27.11.2011 Apteka „Nowa”, ul. Kopernika 23

04.12.2011 Apteka „112”, ul. Kościuszki 3a
11.12.2011 Apteka „Vita”, ul. Wrocławska 5j
18.12.2011 Apteka „Kosmy i Damiana”, Pl. Przyjaŝni 6
25.12.2011 Apteka „Pharmacos”, Jedności Robotniczej 2
26.12.2011 Apteka „Pharmacos”, Jedności Robotniczej 2
01.01.2012 Apteka „Nowa”, ul. Kopernika 23
2. Apteka pełniąca dyşur w niedzielę bądŝ święta, poza wyznaczonymi godzinami pracy jest zobowiązana do
umieszczenia w widocznym miejscu numeru telefonu do wymienionego z imienia i nazwiska farmaceuty,
z którym moşna będzie się skontaktować w nagłych przypadkach, zabezpieczając w ten sposób dostęp pacjentom do zakupu leków w godzinach nie ujętych w grafiku.
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UCHWAŁA NR III/18/10
RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2010r.
w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Zielonogórskiego z Organizacjami
Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2011”.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 22 i art. 12 pkt. 11
ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z póŝn.
zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z póŝn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się „Roczny Program Współpracy
Powiatu Zielonogórskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poşytku publicznego i wolontariacie na rok 2011”, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Zielonogórskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Edwin Łazicki
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/18/10
Rady Powiatu Zielonogórskiego
z dnia 30 grudnia 2010r.
ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI ORGANIZACJAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2011
WSTĘP
Program współpracy jest propozycją dla wszystkich
organizacji pozarządowych i innych podmiotów
prowadzących działalność poşytku publicznego,
wyraşających wolę i gotowość współpracy w realizacji ustawowych zadań Powiatu Zielonogórskiego.
Realizacja zadań publicznych przy udziale organizacji pozarządowych w znaczny sposób wpływa na
poprawę warunków şycia mieszkańców powiatu
zielonogórskiego oraz na rozwój naszego Powiatu.
Wiele dziedzin şycia społecznego nie mogłoby juş
funkcjonować bez aktywności obywatelskiej. Działalność organizacji pozarządowych w sferze zadań
publicznych, zwana działalnością poşytku publicznego, jest istotną cechą społeczeństwa demokratycznego, a zarazem elementem spajającym i aktywizującym społeczność lokalną.

Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność poşytku publicznego poprzez
swoje zaangaşowanie, aktywność, skupienie w swoich szeregach ludzi pragnących rozwiązywać waşne
problemy społeczne, w istotny sposób wpływają na
jakość şycia w powiecie. Rozległość zadań, w które
angaşują się organizacje, ich społeczny charakter
oraz wysoki poziom ich realizowania powodują, şe
organizacje te postrzegane są jako cenny partner
samorządu terytorialnego. Dostrzegając ich wartość
i doceniając pracę, Rada Powiatu Zielonogórskiego
deklaruje wolę współpracy na rzecz dobra powiatu
z wszystkimi organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność poşytku publicznego, a takşe wyraşa intencję wspólnej
realizacji zadań publicznych w zakresach określonych programem.
Spodziewanym efektem współpracy jest wzrost dynamiki i efektywności działań na rzecz społeczności
lokalnej. Rada Powiatu Zielonogórskiego przyjmując niniejszy dokument, deklaruje wolę kontynuowania współpracy z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami w zakresie prowadzonej działalności w sferze zadań publicznych oraz kształtowania wzajemnych relacji tak, aby współpraca nieustannie się rozwijała.
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Roczny Program Współpracy określa priorytetowe zadania publiczne, których realizację Powiat
będzie wspierać w 2011 roku. Szczegółowe warunki
realizacji zadań priorytetowych zostaną określone
w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wsparcie
realizacji zadań, w specyfikacjach do poszczególnych zadań.
2. Ilekroć w Programie jest mowa o:
a) Ustawie – naleşy przez to rozumieć ustawę
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku
publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r.
Nr 234, poz. 1536),
b) Programie – naleşy przez to rozumieć „Roczny
Program Współpracy Powiatu Zielonogórskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Poşytku Publicznego na Rok 2011”;
c) Organizacjach – rozumie się przez to organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy działające na podstawie
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ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
poşytku publicznego i wolontariacie,
d) Zarządzie Powiatu – naleşy przez to rozumieć
Zarząd Powiatu Zielonogórskiego,
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6) jawności – zgodnie z którą wszystkie moşliwości
jak równieş zasady współpracy Powiatu z organizacjami są jawne, powszechnie wiadome
i dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie
stosowanych procedur i kryteriów.

f) Powiecie – naleşy przez to rozumieć Powiat Zielonogórski.

Rozdział 4.

Rozdział 2.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY WSPÓŁPRACY ORAZ
PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE

CELE WSPÓŁPRACY
1. Głównym celem współpracy powiatu z organizacjami jest lepsze zaspokajanie potrzeb społecznych oraz podnoszenie poziomu şycia mieszkańców
Powiatu.
2. Cel główny programu, o którym mowa
w pkt. 1 realizowany jest poprzez cele szczegółowe,
a zwłaszcza przez:
1) określenie priorytetowych zadań publicznych,
2) udział organizacji pozarządowych w realizacji
tych zadań,
3) tworzenie warunków do zwiększenia aktywności
społecznej mieszkańców Powiatu,
4) podejmowanie wspólnych działań mających na
celu podniesienie sprawności funkcjonowania
organizacji pozarządowych.
Rozdział 3.
ZASADY WSPÓŁPRACY
Przy podejmowaniu współpracy z organizacjami
Powiat kierować się będzie następującymi zasadami:
1) pomocniczości – zgodnie z którą realizacja moşliwie szerokiego zakresu zadań publicznych
Powiatu powinna odbywać się przez struktury
usytuowane jak najblişej obywateli, natomiast
Powiat podejmuje działania na rzecz pobudzania, wspomagania i uzupełniania działalności
sektora pozarządowego;
2) suwerenności stron – która oznacza, şe Powiat
i organizacje realizując zadania publiczne są
w stosunku do siebie równorzędnymi,
3) partnerstwa – co oznacza, şe organizacje, na zasadach i w formie określonej w ustawach,
uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu
problemów społecznych, wypracowywaniu
sposobów ich rozwiązywania oraz współdziałają z organami samorządu powiatowego przy
wykonywaniu zadań publicznych;
4) efektywności – w myśl której Powiat podejmuje
współpracę z organizacjami przy realizacji zadań społeczno-ekonomicznych, uwzględniając
kryterium racjonalności i skuteczności;
5) uczciwej konkurencji – która oznacza, şe Powiat
udzieli wszystkim podmiotom tych samych informacji odnośnie wykonywanych działań,
a takşe zastosuje jednakowe kryteria wspierania wszystkich organizacji pozarządowych;

1. Powiat prowadzi działalność w sferze zadań
publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy,
we współpracy z organizacjami o ile zadania te są
zadaniami Powiatu, określonymi w ustawie z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym.
2. W roku 2011 jako priorytetowe zostały określone zadania z następujących obszarów:
1) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu:
a) propagowanie wśród dzieci i młodzieşy oraz
osób dorosłych aktywnych form kultury fizycznej,
b) wspieranie imprez sportowo-rekreacyjnych
dla społeczności lokalnych,
c) organizowanie imprez sportowych pod patronatem Starosty, ufundowanie pucharów,
upominków promocyjnych,
d) wspieranie sportu osób niepełnosprawnych.
2) Ratownictwo i ochrona ludności:
a) wspieranie imprez mających na celu propagowanie ratownictwa ludności .
Rozdział 5
FORMY WSPÓŁPRACY
Współpraca Powiatu z organizacjami odbywać się
będzie poprzez następujące formy:
1. Zlecania organizacjom pozarządowym oraz
podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 realizacji
zadań publicznych na zasadach określonych
w ustawie poprzez wspieranie wykonania zadania
publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
2. Wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności.
3. Konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
4. Konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o której
mowa w art. 4.
5. Tworzenia wspólnych zespołów o charakterze
doradczym i inicjatywnym, złoşonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej.
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6. Umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na
zasadach określonych w ustawie.
7. Inne formy wsparcia mogą obejmować
w szczególności:
a) udzielanie informacji w zakresie tworzenia
i funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji,
b) współpraca i udzielanie pomocy w zakresie
pozyskiwania środków finansowych z innych
ŝródeł w szczególności poprzez informowanie o aktualnych konkursach,
c) udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym starającym się o środki z innych
ŝródeł,
d) udzielanie przez samorząd wsparcia pozafinansowego (uşyczenie sprzętu, bezpłatne
wynajmowanie sal itp.),
e) promowanie przekazywania 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji poşytku publicznego działających na terenie powiatu
zielonogórskiego.
Rozdział 6.
OKRES REALIZACJI PROGRAMU
Powiat realizuje zadania publiczne we współpracy
z Organizacjami na podstawie rocznego programu
współpracy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia
2011r.
Rozdział 7.
SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU
1. Bezpośrednimi realizatorami Programu, stosownie do zakresu realizowanych zadań są wydziały
Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze:
1) Wydział Edukacji i Spraw Społecznych,
2) Wydział ds. Promocji Powiatu,
3) Wydział Finansowy,
4) Wydział Organizacyjny.
2. Wydziały Starostwa Powiatowego w Zielonej
Górze prowadzą bezpośrednią współpracę z organizacjami, która w szczególności polega na:
a) przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursów ofert dla organizacji na realizację zadań
finansowanych ze środków Powiatu,
b) sporządzaniu sprawozdań z finansowej i pozafinansowej współpracy z organizacjami
pozarządowymi,
c) podejmowaniu i prowadzeniu bieşącej
współpracy z organizacjami pozarządowymi
statutowo prowadzącymi działalność poşytku
publicznego,
d) promocji ciekawych inicjatyw, ułatwianiu
nawiązywania współpracy z innymi organizacjami, wzajemnym informowaniu o planowanych działaniach, opracowywanych
programach, ogłaszanych konkursach grantowych i ŝródłach finansowania projektów;
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e) udziale swoich przedstawicieli w spotkaniach
i szkoleniach dla przedstawicieli organizacji
pozarządowych
dotyczących
wzajemnej
współpracy.
Rozdział 8.

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA
REALIZACJĘ PROGRAMU
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na
realizację zadań objętych niniejszym Programem
określi uchwała budşetowa Rady Powiatu Zielonogórskiego na rok 2011.
Rozdział 9.
SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU
Merytoryczne wydziały Starostwa Powiatowego
w trakcie wykonywania zadania przez Organizacje
sprawują kontrolę prawidłowości wykonywania
zadania, w tym wydatkowania przekazanych na realizację celu środków finansowych.
Zarząd Powiatu Zielonogórskiego przedłoşy w ustawowym terminie do dnia 30 kwietnia następnego
roku sprawozdanie z realizacji programu współpracy
za rok poprzedni.
Sprawozdanie zawierać będzie informacje na temat
efektywności realizacji programu opartej w szczególności o analizę następujących wskaŝników:
1) liczba organizacji pozarządowych, z którymi zawarto umowy na realizację zadania publicznego,
2) liczba otwartych konkursów,
2) liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych,
3) liczba umów zerwanych lub uniewaşnionych,
3) liczba zadań, których realizację zlecono organizacjom pozarządowym,
4) liczba form współpracy pozafinansowej Powiatu
z organizacjami pozarządowymi,
5) wysokość środków finansowych przeznaczonych
i wydatkowanych z budşetu Powiatu na realizację tych zadań.
Rozdział 10.
SPOSÓB TWORZENIA PROGRAMU
1. Program utworzony został na bazie projektu
programu, który był konsultowany z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy funkcjonującymi na terenie
Powiatu.
2. Kolejność prac nad przygotowaniem Programu:
a) opracowanie projektu Programu,
b) skierowanie projektu Programu do konsultacji z organizacjami,
c) składanie przez organizacje pozarządowe
propozycji do projektu Programu ,
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d) przeanalizowanie sugestii, opinii i uwag uzyskanych podczas konsultacji i uwzględnienie
ich w miarę moşliwości,
e) przedłoşenie projektu Programu na posiedzeniu Zarządu Powiatu Zielonogórskiego,
f) uchwalenie przez Radę Powiatu Zielonogórskiego Programu i zamieszczenie na stronie
internetowej Powiatu Zielonogórskiego
www.powiat-zielonogorski.pl
oraz Biuletynie Informacji Publicznej
www.bip.powiat-zielonogorski.pl/.
3. Uwagi i wnioski dotyczące projektu programu
moşna składać, nie póŝniej niş 7 dni po umieszczeniu projektu na stronie internetowej
www.powiat-zielonogorski.pl,
www.bip.powiat-zielonogorski.pl/.,
osobiście w Starostwie Powiatowym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres malgorzata.mach@powiat-zielonogórski.pl lub poczty tradycyjnej.
3. Współpraca finansowa pomiędzy Powiatem,
a Organizacjami odbywa się kaşdorazowo po podpisaniu umów i uprzednim przystąpieniu do konkursu
na wykonanie lub zlecenie zadań publicznych, ogłoszonym przez Zarząd Powiatu lub teş pominięciem
otwartego konkursu ofert na wniosek organizacji na
realizację zadań o charakterze lokalnym.
Rozdział 11.
TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIALANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT
W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT
Kaşdorazowo w związku z ogłoszonym konkursem
ofert na wykonanie zadań publicznych przez Organizacje, wynikającym z rocznego Programu, w celu
opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach ofert, Zarząd Powiatu powołuje Komisję konkursową, zwaną dalej Komisją.
W skład komisji wchodzą:

Poz. 468

1. Przedstawiciele Zarządu Powiatu,
2. Reprezentanci Organizacji.
W skład komisji mogą równieş zasiadać, z głosem
doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
Komisja przy rozpatrywaniu ofert:
uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;
ocenia moşliwość realizacji zadania przez
Organizację;
ocenia przedstawioną kalkulację kosztów
realizacji zadania, w tym w odniesieniu do
zakresu rzeczowego zadania;
ocenia proponowaną jakość wykonania
zadania i kwalifikacje osób przy udziale,
których wnioskodawca będzie realizował
zadanie publiczne;
uwzględnia planowany przez Organizację
udział środków własnych lub środków pochodzących z innych ŝródeł na realizację
zadania publicznego;
uwzględnia planowany przez Organizację
wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną
członków;
dokonuje analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku Organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc
pod uwagę rzetelność i terminowość oraz
sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel
środków.
O środki w ramach współpracy mogą ubiegać się
wyłącznie Organizacje prowadzące działalność na
rzecz mieszkańców Powiatu. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze
ofert w sposób określony w art. 13 ust. 3 ustawy.
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INFORMACJA
WÓJTA GMINY ZABÓR
z dnia 1 lutego 2011r.
w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do
publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Zabór
a) I półrocze
Stawki czynszu za 1m2 powierzchni uşytkowej lokalu
Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego
Standard
lokalu
do 1918r.
1919-45
1946-1970
1971-2002
po 2002r.
zły* dobry zły dobry zły dobry zły dobry zły dobry

Powierzchnia lokalu

ponişej 40m

2

powyşej 40m2 do
60m2
powyşej 60m2 do
80m2
powyşej 80m2

A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

1,73

b) II półrocze
Stawki czynszu za 1m2 powierzchni uşytkowej lokalu
Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego
Standard
lokalu
do 1918r.
1919–45
1946–1970
1971–2002
po 2002r.
zły* dobry zły dobry zły dobry zły dobry zły dobry

Powierzchnia lokalu

ponişej 40m2
powyşej 40m2 do
60m2
powyşej 60m2 do
80m2
powyşej 80m2

A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

2,00

A - standard wysoki (wyposaşenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku)
B - standard średni (wyposaşenie w instalację centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku lub brak
instalacji centralnego ogrzewania)
C - standard niski (brak instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej)
* - budynek wymaga remontu
1)** stawka czynszu najnişsza; średnia z najnişszych stawek w przypadku większej liczby stawek
2) stawka czynszu najwyşsza; średnia z najwyşszych stawek w przypadku większej liczby stawek

Wójt
Andrzej Bukowiecki
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INFORMACJA NR GG-I.6641.1.4.2011
STAROSTY ZIELONOGÓRSKIEGO
z dnia 9 lutego 2011r.
o zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków
Na podstawie art. 24a pkt 8 ustawy z dnia 17 maja
1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.
Nr 100, poz. 1086 z póŝniejszymi zmianami) informuję, şe projekt operatu opisowo – kartograficznego
dotyczący modernizacji ewidencji gruntów i budynków, w zakresie dotyczącym załoşenia ewidencji
budynków i lokali był wyłoşony do wglądu osób
fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych
nie posiadających osobowości prawnej, posiadających swoje nieruchomości budynkowe i lokalowe na
obszarze nişej wymienionych obrębów, w następujących terminach:
1) dla obrębów: Podmokle Małe i Laski w gminie
Babimost, Wojnowo i Smolno Wielkie w gminie Kargowa oraz Karczyn, Łęgowo i Okunin
w gminie Sulechów, w terminie od 6 do
24 września 2010 roku, w Delegaturze Sulechów Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze, mieszczącej się w Sulechowie, przy Placu
Ratuszowym 8/9,
2) dla obrębów: Zabór w gminie Zabór oraz Łęşyca, Racula, Ługowo i Sucha w gminie Zielona
Góra, w terminie od 6 do 24 września 2010 roku, w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze, przy ul. Podgórnej 5,

od 4 do 22 paŝdziernika 2010 roku, w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze, przy
ul. Podgórnej 5.
Kaşdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane
ujawnione w projekcie operatu opisowo – kartograficznym, mógł w okresie wyłoşenia projektu do
wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Po upływie
okresu wyłoşenia projekt operatu opisowo – kartograficznego stał się operatem ewidencji gruntów
i budynków.
Kaşdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane
zawarte w ewidencji gruntów i budynków, ujawnione w operacie opisowo – kartograficznym, moşe
zgłaszać zarzuty w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia informacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta
Zielonogórski rozstrzygnie w drodze decyzji. Zarzuty
złoşone po terminie 30 dni od ogłoszenia będą traktowane jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.
Z upowaşnienia Starosty
Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami
Zenon Zieliński

3) dla obrębów: Milsko i Tarnawa w gminie Zabór
oraz Zatonie w gminie Zielona Góra, w terminie
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OGŁOSZENIE
STAROSTY STRZELECKO-DREZDENECKIEGO
z dnia 2 lutego 2011r.
w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej „Dobiesław”
w Dobiegniewie w 2011r.
Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U.
z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) ustalam i ogłaszam, şe średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej „Dobiesław”

w Dobiegniewie w 2011r. wynosi 2.797zł (słownie:
dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem zł).
Starosta
Andrzej Bajko
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OGŁOSZENIE
STAROSTY ZIELONOGÓRSKIEGO
z dnia 10 lutego 2011r.
w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Bełczu
i Trzebiechowie na rok 2011
Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z póŝn. zm.) podaje się
miesięczny koszt utrzymania mieszkańca:

2) Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie:
średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca
w 2010 roku – 2.554,26zł; wskaŝnik wzrostu cen
towarów i usług na 2011 roku – 2,3%; średni
miesięczny koszt utrzymania mieszkańca
w 2011 roku – 2.613,01zł.

1) Dom Pomocy Społecznej w Bełczu: średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2010
roku – 2.622,12zł; wskaŝnik wzrostu cen towarów i usług na 2011 roku – 2,3%; średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2011
roku – 2.682,43zł.

Starosta
Ireneusz Plechan
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OGŁOSZENIE
STAROSTY ZIELONOGÓRSKIEGO
z dnia 10 lutego 2011r.
w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczowychowawczej typu Dom Dziecka
Na podstawie art. 86 ust. 7 z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175,
poz. 1362 z póŝn. zm.) ogłaszam średni miesięczny
koszt utrzymania dziecka w całodobowej placówce
opiekuńczo – wychowawczej typu Dom Dziecka
prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej prowincja Wrocławska w Klenicy,

ul. Chrobrego 69, na rok 2011, w wysokości
2.600,00zł (dwa tysiące sześćset złotych 00/100)
Starosta
Ireneusz Plechan
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OGŁOSZENIE NR 3
STAROSTY MIĘDZYRZECKIEGO
z dnia 11 lutego 2011r.
w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób
Niepełnosprawnych
Działając na podstawie § 9 ust. 1 Rozporządzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie organizacji
oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych
społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych
(Dz. U. Nr 62, poz. 560).
Ogłaszam moşliwość zgłaszania kandydatów na
członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw

Osób Niepełnosprawnych. Prawo zgłaszania kandydatów posiadają:
organizacje pozarządowe, fundacje działające na terenie Powiatu Międzyrzeckiego,
jednostki samorządu terytorialnego Powiatu Międzyrzeckiego.
Termin zgłaszania kandydatów upływa 31 marca
2011 roku. Zgłoszenie musi zawierać:
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1. imię i nazwisko kandydata,

Poz. 474, 475

w Międzyrzeczu ul. Przemysłowa 2 66 – 300 Międzyrzecz Na kopercie naleşy umieścić dopisek: „Kandydat do SPRON”

2. adres zamieszkania kandydata,
3. nazwę organizacji, fundacji lub jednostki samorządu terytorialnego, którą kandydat reprezentuje.

Starosta
Grzegorz Gabryelski

Zgłoszenia naleşy dokonywać w formie pisemnej na
adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
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SPRAWOZDANIE NR 1
STAROSTY ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia 28 stycznia 2011r.
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2010r.
Na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1592 z póŝn. zmianami) przedstawiam
sprawozdanie z pracy Komisji za 2010r.

się ćwiczenia nt. „Współdziałania słuşb ratowniczych Powiatu Świebodzińskiego w zakresie praktycznych umiejętności zabezpieczenia poszkodowanych w zdarzeniach masowych”.

Zasadniczym celem prac Komisji w 2010r. było prowadzenie działań związanych z zapobieganiem przestępczości oraz przeciwdziałanie zagroşeniom na
terenie powiatu świebodzińskiego. Zadania realizowano na bazie Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2008 – 2010., wewnętrznych ustaleń jak równieş wypracowanych
załoşeń będących punktem odniesienia do działań
inspekcji słuşb i straşy.

Tak jak szereg innych zagadnień związanych z bezpieczeństwem ratownictwo medyczne to nie tylko
profilaktyka, to są teş codzienne działania słuşb ratowniczych. Jednym z tych ogniw jest Komenda
Powiatowa Państwowej Straşy Poşarnej, na potrzeby której zakupiono ze środków Komisji dwa defibrylatory (w tym jeden ćwiczebny) podstawowy
sprzęt zespołów biorących udział w działaniach ratujących şycie i zdrowie.

Prace Komisji obejmowały przyjęte kierunki działań
związane z poprawą bezpieczeństwa na terenie powiatu świebodzińskiego. Niemniej jednak wiodącym
w załoşeniach zadaniem, które zostało zrealizowane
to podniesieniem poziomu bezpieczeństwa dzieci
i młodzieşy z rozszerzeniem tematu na zagadnienia
związane z udzielaniem pierwszej pomocy medycznej i obrony cywilnej wśród uczniów. Cele te zostały
zrealizowane podczas tegorocznych wakacji szkolnych poprzez wsparcie finansowe oraz włączenie się
w organizację półkolonii dla dzieci z terenu powiatu
świebodzińskiego. Program półkolonii podporządkowany był zagadnieniom dot. bezpieczeństwa
i miał na celu zapoznanie uczestników z zagroşeniami mogącymi zaistnieć podczas wakacji oraz
poznać podstawowe zasady bezpiecznego wypoczynku. Praktycznych rad udzielali funkcjonariusze
Komendy Powiatowej Policji, Straşy Poşarnej oraz
ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, którzy prelekcje połączyli z praktycznymi pokazami działań ratowniczych na jez. Niesłysz.
W trakcie prac Komisji duşy nacisk połoşono na
działalność edukacyjną wśród dzieci i młodzieşy.
Zakupione ćwiczebne zestawy ratownicze pozwoliły
szkołom propagować wśród uczniów problematykę
bezpieczeństwa w tym udzielania pierwszej pomocy
medycznej. Przyswojoną wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną wykazali się uczniowie podczas
konkursu „Uratuj şycie”, w trakcie którego odbyły

Powiatowy program zapobiegania przestępczości
oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli zawiera teş załoşenia realizowane poprzez:
zwiększanie
świadomości
w sprawach dot. uzaleşnień,

społecznej

zapobieganie przestępczości i uzaleşnieniom wśród nieletnich.
W celu uświadomienia oraz poszerzenia wiedzy
związanej z zagroşeniami jakie niosą substancje
psychotropowe zorganizowano akcje profilaktyki
uzaleşnień „Moda na niebranie”, w której uczestniczyły wszystkie szkoły ponadgimnazjalne z terenu
powiatu świebodzińskiego. Podczas akcji kaşdy
uczeń otrzymał koszulkę z odpowiednim logo tematycznie związanym z prowadzoną akcją.
Prewencja to równieş zadbanie o bezpieczeństwo
najmłodszych. W ramach realizacji programu „Bezpieczna droga do szkoły i domu” zakupiono breloki
odblaskowe dla Komendy Powiatowej Policji
w Świebodzinie. Funkcjonariusze wymienionej jednostki Policji wręczali je dzieciom podczas pogadanek nt. bezpieczeństwa, które były organizowane
w szkołach.
W ciągu roku prowadzone są równieş akcje podyktowane czynnikiem wysokiego zagroşenia. Duşe
znaczenie dla efektywności prowadzonych działań
było wsparcie finansowe. Na mocy porozumienia
takie fundusze otrzymała Komenda Powiatowa Poli-
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cji w Świebodzinie z przeznaczeniem na działania
prewencyjne oraz dodatkowe słuşby patrolowe,
których celem jest zwalczanie oraz zapobieganie
występującym wykroczeniom naruszającym bezpieczeństwo mieszkańców oraz uşytkowników dróg.
Podobne wsparcie otrzymał Oddział Powiatowy
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
które prowadzi akcje ratownicze w przypadku wystąpienia zagroşeń powszechnych, katastrof naturalnych oraz awarii technicznych na wodach.
W plan pracy Komisji wpisane są równieş posiedzenia wyjazdowe. Po uregulowaniu spraw wynikających z prawa budowlanego oraz wodnego w obrębie jez. Niesłysz Komisja zapoznała się z przebiegiem sezonu letniego nad jeziorem Łagowskim.
W trakcie posiedzenia upowaşnione słuşby przeprowadziły przegląd bazy sprzętu wodno – turystycznego będącego na stanie wypoşyczalni zlokalizowanych w obrębie jez. Łagowskiego.

Poz. 475, 476

W trakcie posiedzenia stosowne informacje przedłoşyli:
Komendant Powiatowy Policji
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Prezes Oddziału Powiatowego Wodnego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Reasumując naleşy stwierdzić, şe przedsięwzięcia,
które zostały zrealizowane są i będą w perspektywie
dalszych prac Komisji miały istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego
w Powiecie Świebodzińskim.
Starosta
Zbigniew Szumski
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SPRAWOZDANIE
STAROSTY STRZELECKO-DREZDENECKIEGO
z dnia 2 lutego 2011r.
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2010 roku
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
utworzona w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi słuşbami, inspekcjami i straşami oraz realizacji zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli.
W roku 2010 Komisja pracowała w następującym
składzie:
1. Edward Tyranowicz – Przewodniczący Komisji,
2. Andrzej Bajko – przedstawiciel Rady Powiatu,
3. Andrzej Libera – przedstawiciel Rady Powiatu,
4. Bogusława Podolańczuk – przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzelcach Kraj.,
5. Tadeusz Feder – przedstawiciel Gminy Strzelce
Krajeńskie,
6. Bohdan Biały – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji,
7. Eugeniusz Pienio – przedstawiciel Komendy
Powiatowej Policji,
8. Małgorzata Czaplewska – Pacała – przedstawiciel Prokuratora Okręgowego.
Ponadto w pracach Komisji uczestniczyli przedstawiciele:
a) Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej,
b) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,

c) Powiatowej Inspekcji Sanitarnej,
d) Komendy Powiatowej Państwowej Straşy Poşarnej,
e) Zarządu Dróg Powiatowych,
f) Nadleśnictwa w Strzelcach Kraj.
Komisja w 2010 roku pracowała zgodnie planem
pracy jaki został zatwierdzony przez Przewodniczącego na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2010r. W 2010
roku odbyły się trzy posiedzenia Komisji, podczas
których zostało ocenione działanie poszczególnych
słuşb, inspekcji i straşy w zakresie bezpieczeństwa
i porządku.
Nişej wymienione słuşby, straşe i inspekcje na posiedzeniach komisji zajmowały się oceną realizacji
zadań w określonych zakresach działań:
Komenda Powiatowa Policji
1. W zakresie przestępczości pospolitej:
a) przestępczość pospolita (kradzieşe i kradzieşe
z włamaniami) skierowane przeciwko mieniu;
b) kradzieşe pojazdów;
c) patologie społeczne a zwłaszcza uzaleşnienie
od narkotyków i alkoholu;
d) przestępczość związana z sezonem turystycznym, głównie na szkodę turystów.
2. W zakresie bezpieczeństwa na drogach:
a) komunikacyjne bezpieczeństwo na drogach;
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b) bezpieczeństwo na wodach;
c) zagroşenia związane z atakami terrorystycznymi;
d) zagroşenia klęskami şywiołowymi oraz katastrofami, które są efektem postępu cywilizacyjnego.
3. W zakresie porządku publicznego:
a) negatywne zachowania młodzieşy w szczególności pod wpływem alkoholu i narkotyków;
b) przemoc w rodzinie i szkole;
c) przestrzeganie norm prawnych i zachowań
społecznych w miejscach publicznych w tym
podczas odbywających się imprez masowych
(mecze sportowe).
W wyniku przedstawionej informacji o realizacji w/w
zadań na szczególną uwagę zasługuje działalność
w zakresie:
ograniczenia przestępczości kryminalnych;
zwiększenia widoczności i mobilności patroli;
Zadania, które wymagają dopracowania to:
poprawić bezpieczeństwo w ruchu drogowym, poprzez skuteczną
kontrolę ruchu drogowego – fotoradary
oraz zwiększyć ilość patroli ruchu drogowego;
utrzymać tendencje spadkową przestępczości w podstawowych kategoriach kryminalnych;
zwiększyć skuteczność ścigania sprawców
przestępstw narkotykowych.
Aby wykonywać zadania w sposób profesjonalny
a tym samym stworzyć warunki do ich realizacji
Komenda Powiatowa Policji wykonała następujące
prace:
przeniesienie w Dobiegniewie siedziby Posterunku Policji do budynku wielofunkcyjnego.
W celach profilaktycznych dla dzieci i młodzieşy były
prowadzone turnieje i konkursy o tematyce narkotykowej.
W jednostce wdroşony został program działań pn.
„Bezpieczne wakacje”, który łączy w sobie specyficzne zadania dla wszystkich słuşb. W ramach programu realizowane były dodatkowo inne działania
m.in. „Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieşy”,
„Rowerem bezpiecznie do celu”. W okresie wakacyjnym policjanci nasilili kontrole pojazdów jednośladowych i autokarów, co w części pozwoliło wyeliminować prowadzenie pojazdów mechanicznych
niesprawnych technicznie i pod wpływem alkoholu.
Komenda Powiatowa Policji została wzmocniona
w postaci zwiększonej o dziesięć etatów prewencji
i ruchu drogowego. Zaowocowało to zmniejszeniem
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ilości wypadków drogowych, w tym wypadków ze
skutkiem śmiertelnym. W tym zakresie Policja
współpracowała z Inspekcją Transportu Drogowego.
W ruchu drogowym uwagę zwracano na osoby jeşdşące z nadmierną prędkością oraz nie korzystające
z pasów bezpieczeństwa i fotelików dla przewoşonych dzieci.
W drugim półroczu były prowadzone działania pn.
„Druid”, które miały na celu ujawnienie osób kierujących pojazdami mechanicznymi pod wpływem
środków odurzających. Na drogach wszystkich kategorii wyłapywane były wszelkiego typu przekroczenia w ruchu drogowym przez fotoradary stacjonarne
oraz wideo rejestratory umieszczone na pojazdach
samochodowych. W rejonach pracy w/w urządzeń
znacznie zmniejszyła się liczba wypadków drogowych. W ramach organizacji sezonu turystycznego
zabezpieczono zarówno imprezy o charakterze masowym jak i wiele festynów i imprez o charakterze
rekreacyjnym, w tym m.in. „Jarmark Strzelecki”,
„Euforia Dŝwięku” w Dankowie, Keja w miejscowości Długie i „Spotkanie na miedzy” na lotnisku
w Trzebiczu połączone z cykliczną imprezą. Problemem są jednak imprezy nie kwalifikowane przez
organizatora jako masowe, które jednak ze względu
na charakter oraz liczbę uczestników traktowane
winne być jako masowe.
Ustawa z dnia 20 marca 2010 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62/2009) zawiera
m.in. zasady i tryb wydawania zezwoleń oraz warunki bezpieczeństwa oraz odpowiedzialność organizatora. Dzieli imprezy na imprezy sportowe (mecze
piłki noşnej ) oraz imprezy artystyczno-rozrywkowe.
Komenda uzyskała wsparcie ze strony Komendy
Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., w postaci:
słuşby specjalistycznej wraz ze sprzętem
na akwenach wodnych,
sił wsparcia ze stanu Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Zielonej Górze.
Przy współudziale innych słuşb i inspekcji był kontrolowany wypoczynek dzieci i młodzieşy na koloniach i półkoloniach letnich.
Przy współudziale przedstawicieli Powiatowej Inspekcji Sanitarnej została wstrzymana sprzedaş
uşywek pn. „dopalacze” a następnie zostały zamknięte i zlikwidowane cztery punkty sprzedaşy na
terenie powiatu.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
KP PSP wykonywała zadania w następujących zakresach :
a) prowadzenia akcji ratowniczych,
b) rozpoznawania zagroşeń poşarowych i innych miejscowych zagroşeń,
c) nadzorowania
przestrzegania
przeciwpoşarowych.

przepisów

Wymieniona działalność jest realizowana w następujących obszarach:
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a) obszar zagroşenia chemiczno-ekologicznego,
b) obszar zagroşenia poşarowego,
c) obszar zagroşenia powodziowego,
d) obszar zagroşenia technicznego.
Skutecznie prowadzona profilaktyka przeciwpoşarowa przyczyniła się do zmniejszenia ilości poşarów
w stosunku do innych zdarzeń. Kontynuowany jest
konkurs wiedzy poşarniczej, w którym chętnie
uczestniczą uczniowie szkół, zajmując wysokie lokaty na szczeblu wojewódzkim do uczestnictwa w eliminacjach centralnych włącznie. W celu zapoznania
dzieci i młodzieş z tematyką bezpieczeństwa poşarowego był zorganizowany konkurs plastyczny pod
hasłem „Wiatr, wypadek, ogień, woda – straşak
zawsze rękę poda”. Utrzymuje się tendencja do
większej liczby miejscowych zagroşeń w porównaniu do ilości poşarów – są to w zdecydowanej większości interwencje jednostek straşy poşarnej po
anomaliach pogodowych tj.: pompowanie wody
z piwnic, usuwanie wiatrołomów na drogach publicznych, zabezpieczanie zagroşonych posesji workami z piaskiem, monitoring wałów przeciwpowodziowych itp.
Największa ilość poşarów wystąpiła w miesiącach
wiosennych marzec – maj oraz w okresie zimowym.
Okres wiosenny sprzyja nadal wypalaniu resztek
roślinnych, liści i traw na uşytkach zielonych, rowach i ogródkach przydomowych. W okresie zimowym poşary występują w budynkach mieszkalnych,
produkcyjnych i gospodarczych. Wielkość strat jak
i specyfika gaszenia poşarów jest odmienna w zaleşności od rodzaju budynku i czy jest zamieszkały
lub nie.
Prowadzone były czynności kontrolno-rozpoznawcze
przy współudziale przedstawiciela Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w budynkach
zbiorowego zamieszkania lub uşytkowania są to:
Ośrodek Kolonijno Sportowy w miejscowości Długie;
Hurtownia „FAKTOR” Roman Stasiński
w Strzelcach Kraj.,
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W okresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieşy
podjęto współpracę z Komendą Powiatową Policji
w Strzelcach Kraj., przeprowadzono czynności kontrolno-rozpoznawcze w miejscach wypoczynku zbiorowego, którego celem było sprawdzenie prawidłowego zabezpieczenia przeciwpoşarowego miejsc
wypoczynku.
W działaniach ratowniczo – gaśniczych Komenda
Powiatowa Państwowej Straşy Poşarnej jest wspomagana przez jednostki OSP. Na terenie powiatu
funkcjonuje 34 jednostki OSP w tym zarejestrowanych w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym jest 8 jednostek. W roku 2010 jednostki OSP
zostały doposaşone w dwa samochody ratowniczo –
gaśnicze i jeden samochód transportowo – kwatermistrzowski.
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
Praca Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Strzelcach Kraj., w roku szkolnym 2010/11
w głównej mierze skupiona jest na oddziaływaniu
na dzieci i młodzieş z trudnych środowisk społecznych. Głównym celem działania było rozpoznanie
czynników ryzyka związanego ze zjawiskiem agresji
i patologii społecznej ze szczególnym uwzględnieniem środowiska młodzieşy ze szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych. Pod tym kątem Poradnia
z początkiem roku szkolnego wystosowała propozycje do wszystkich placówek oświatowo – wychowawczych . Oferta obejmowała:
1. Warsztaty i wykłady dla nauczycieli i rodziców
dotyczące:
a) profilaktyki zdrowotnej,
b) pracy z dzieckiem przejawiającym zaburzenia
w zachowaniu,
c) wspierania rozwoju społeczno – emocjonalnego dziecka w kaşdym wieku,
d) kształtowanie prawidłowych relacji z dzieckiem – szkoła dla rodziców i wychowawców,
e) umiejętności rozwiązywania konfliktów.
2. Propozycje dla uczniów:

Punkt Przedszkolny im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Drezdenku;

a) zajęcia integracyjne dla uczniów klas pierwszych,

Ośrodek Sportów wodnych
w miejscowości Długie;

b) warsztaty pogłębiające samopoznanie, budowanie poczucia własnej wartości,

„CADET”

Stanica „GOŚCIRAJ” w miejscowości Gościm;

c) budowanie umiejętności radzenia
w sytuacjach konfliktowych,

Blok mieszkalny w Drezdenku;

d) warsztatowe zajęcia dotyczące praw człowieka „Dbamy o bezpieczeństwo własne i innych”.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Drezdenku;
Publiczne Gimnazjum w Strzelcach Kraj.;
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Strzelcach Kraj.
W kontrolowanych obiektach zostały stwierdzone
określone nieprawidłowości, które to zgodnie z protokołem pokontrolnym zostały usunięte.

sobie

Wymienione propozycje działań miały na celu doskonalenie umiejętności rozpoznawania dobrego
i złego dotyku, uczenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych, kształtowanie umiejętności mówienia nie odmawiania dorosłym, jeśli
wymaga tego sytuacja, uczenie odróşnienia dobrego sekretu od złego. Ponadto dzieci poznały sposoby zachowania się w sytuacjach kontaktu z osobą
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obcą – jak powinny się zachować, czego nie powinny robić.

a) apelu informacyjnego dla uczniów na temat
dopalaczy,

Realizowane były programy edukacyjno – profilaktyczne, w tym m.in.:

b) spotkań informacyjnych dla rodziców,

a) dobra profilaktyka to wczesna profilaktyka,
b) bez złości, wspólny spokój,
c) przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród
dzieci i młodzieşy.
W związku z duşym skupiskiem młodzieşy w szkołach wszystkich typów poza szkołami wiejskimi, zauwaşalne jest zjawisko przemocy jak i bezimienności uczniów. Ŝródła przemocy tkwią głównie w zachowaniach obserwowanych u rówieśników, oglądaniu scen przemocy w telewizji i Internecie, odrzuceniu przez rodziców, rówieśników i nauczycieli oraz
nadmiernych wymaganiach ze strony nauczycieli.
Prowadzi to do rozwijania określonych patologii
społecznych, które póŝniej negatywnie skutkują
w şyciu dorosłym.
Propozycje naprawcze:
1. Uczenie młodzieşy zachowań prospołecznych
w sytuacji konfliktowej;
2. Zwiększenie kontroli dorosłych nad korzystaniem przez młodzieş z telewizji i Internetu;
3. Zwiększenie świadomości rodziców i nauczycieli w zakresie wiedzy dotyczącej okresu dojrzewania;

c) pogadanek na lekcjach wychowawczych.
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Realizował zadania w następujących zakresach:
1. Ocena stanu technicznego uşytkowanych i nie
uşytkowanych obiektów budowlanych,
2. Materiały budowlane zawierające azbest,
3. Samowole budowlane,
4. Roboty budowlane prowadzone na podstawie
decyzji o pozwolenie na budowę,
5. Kontrole robót budowlanych.
Realizacja ustawy „Prawo budowlane” przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego ma na
celu nadzór administracyjny nad prowadzonymi
budowami i budowlami. Przepisy prawa budowlanego, które wchodzą do realizacji są coraz bardziej
restrykcyjne i wymagają coraz większej kontroli. Nie
wszyscy mieszkańcy chcą, bądŝ potrafią dostosować
się do tych wymagań, co jest przyczyną wydawania
coraz większej liczby decyzji administracyjnych
o ukaranie.
Stwierdzone podstawowe nieprawidłowości:
instalacja gazowa – bez przeglądów,

4. Zabezpieczenie środków na prowadzenie
przedmiotowych zajęć wyrównawczych w szkołach ponadgimnazjalnych.

kominy – brak przeglądów kominiarskich
i niewykonywanie zaleceń z przeglądów
okresowych,

Na terenie powiatu na początku paŝdziernika 2010
roku zostały zamknięte cztery punkty sprzedaşy
„dopalaczy” tj.: dwa punkty w Strzelcach Kraj., i po
jednym punkcie w Drezdenku i Dobiegniewie.

zniszczone pokrycia dachowe i popękane
ściany w budynkach gospodarczych,

Szkoły stosują szeroko pojętą profilaktykę w zakresie
dopalaczy, która wynika z programu profilaktycznego Lubuskiego Kuratora Oświaty na temat zapobiegania narkomanii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Członkowie rad pedagogicznych
zostali przeszkoleni na temat narkotyków i dopalaczy oraz płynących z nich zagroşeń, natomiast
uczniowie i rodzice uczestniczyli w spotkaniach na
temat uzaleşnień od środków odurzających. Wszyscy nauczyciele szkół zostali przeszkoleni pod kątem
działania środków odurzających i niebezpieczeństwa
związanego z ich stosowaniem przez uczniów.
W szkołach pełnione są przez nauczycieli dyşury na
przerwach międzylekcyjnych co pozwala na szybkie
reagowanie na niebezpieczne zjawiska na terenie
szkół. Publiczne Gimnazjum w Strzelcach Kraj., zakupiło program multimedialny dotyczący tematu
dopalaczy. Zawarte w nim scenariusze i konspekty
lekcji wszyscy wychowawcy klas wykorzystali na
lekcjach wychowawczych. W szkołach podstawowych nie zaobserwowano problemu posiadania
bądŝ zaşywania przez uczniów środków odurzających, niemniej jednak prowadzi się działania profilaktyczne, w postaci:

nieszczelne zbiorniki – szamba,
pęknięcia murów obronnych i luŝne elementy muru np. kamienie,
brak przeglądów okresowych instalacji
elektrycznej, przeglądów budowlanych
i innych w obiektach uşyteczności publicznej,
obiekty uşyteczności publicznej nie spełniają aktualnych wymogów warunków
technicznych i rozporządzeń np. brak podjazdów dla niepełnosprawnych, niespełnione wymogi ppoş.
Na terenie powiatu znajduje się do dnia dzisiejszego
685.692m2 powierzchni dachowych pokrytych azbestem, które powinny w całości zostać wymienione
do roku 2032. W głównej mierze są to budynki gospodarcze po byłych Państwowych Gospodarstwach
Rolnych. Następuje powolna wymiana powierzchni
dachowych ale jest to kosztowne przedsięwzięcie
a rekompensata za utylizację eternitu obejmuje zbiorowych uşytkowników obiektów lub samorządy
gminne.
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Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Inspekcja realizuje zadania z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony
zdrowia publicznego.
1. Inspekcja wykonuje swoje zadania w szczególności przez:
a) zwalczanie chorób zakaŝnych zwierząt, w tym
chorób odzwierzęcych;
b) badania kontrolne zakaşeń zwierząt;
c) monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych
oraz związanej z nimi oporności na środki
przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego i środkach
şywienia zwierząt;
d) badanie zwierząt rzeŝnych oraz produktów
pochodzenia zwierzęcego;
2. Przeprowadzanie:
a) weterynaryjnej kontroli granicznej,
b) kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie
zwierząt oraz produktów w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu;
3. Sprawowanie nadzoru nad:
a) bezpieczeństwem produktów pochodzenia
zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu
na rynku oraz sprzedaşy bezpośredniej,
b) wprowadzaniem na rynek zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
c) wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz,
dodatków stosowanych w şywieniu zwierząt,
organizmów genetycznie zmodyfikowanych
przeznaczonych do uşytku paszowego i pasz
genetycznie zmodyfikowanych oraz nad
transgranicznym przemieszczaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do uşytku paszowego,
d) zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego, jaj wylęgowych drobiu i produktów akwakultury,
e) obrotem i ilością stosowanych produktów
leczniczych weterynaryjnych,
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j)

utrzymywaniem, hodowlą, prowadzeniem
ewidencji zwierząt doświadczalnych w jednostkach doświadczalnych, hodowlanych
i u dostawców;

Stan bezpieczeństwa weterynaryjnego według Powiatowego Lekarza Weterynarii na terenie powiatu
jest zadawalający. Odbiór padłych zwierząt gospodarskich wszystkich gatunków jest realizowany
przez firmy utylizacyjne:
1) „FARMUTIL HS” S.A. z siedzibą w Śmiłowie,
2) „PROMAROL PLUS” Sp. z o.o. z siedzibą w Ciepielówku.
Rolnicy, którzy rozliczali się z podatku w sposób
ryczałtowy za utylizację 1 szt. padłego bydła w wieku od 12 do 24 miesięcy şycia lub konia powyşej
12 miesięcy şycia płacili do 52,31zł za odebraną
sztukę. Za utylizację koni, owiec i kóz do 12 miesiąca
şycia lub 1 sztuki trzody chlewnej o wadze ponad
110 kg, kwota ta wynosiła do 15,70zł.
W przypadku producentów rolnych będących płatnikami podatku VAT, dofinansowanie Agencji nie
obejmuje kwoty podatku VAT.
Samorządy gminne w szerszym zakresie realizują
obowiązki jakie wynikają z ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminie (Dz. U. 1996r. Nr 132,
poz. 622), czego efektem są podpisane umowy
z osobami prawnymi na zbieranie padłych dzikich
zwierząt i ptaków a takşe bezpańskich psów i kotów.
Powiat jest urzędowo wolny od chorób takich jak:
choroba trzody chlewnej Aujeszkyego, bruceloza
i gruŝlica EBB.
Nękający mieszkańców Miasta i Gminy Strzelce
Kraj., problem bezpańskich psów został w części
rozwiązany poprzez czipowanie, co pozwala na odnalezienie właściciela niechcianego zwierzęcia.
Koszty tego przedsięwzięcia były finansowane przez
okres dwóch lat (do 31 grudnia 2009r.) przez Urząd
Miejski w Strzelcach Kraj.
Powiatowy Inspektorat Sanitarny
Główne zadania wykonywane przez Inspektorat:
1. Higiena dzieci i młodzieşy.
Obejmowała swoim nadzorem stałe placówki nauczania i wychowania oraz placówki wypoczynku
dzieci i młodzieşy. Zwracano szczególną uwagę na
stworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków
nauki i wychowania oraz pobytu dzieci i młodzieşy.

wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych,

2. Higiena Komunalna realizowała zadania w zakresie:

g) przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,

a) Zagroşenia związane ze spoşyciem wody
o przekroczonych wskaŝnikach chemicznych
i mikrobiologicznych pochodzącej z urządzeń
zbiorowego zaopatrzenia w wodę;

f)

h) przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt,
i)

przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych
w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta
gospodarskie,

b) Braku awaryjnych ujęć wody w miejscowościach zwodociągowanych jak równieş w SP
ZOZ Drezdenko;
c) Zakwity sinic w zbiornikach wodnych – Jezioro Lipie w miejscowości Długie;
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d) Interwencje z zakresu wywozu nieczystości
stałych i płynnych.
3. Higiena pracy:
a) Przeprowadzono regularne kontrole warunków pracy w zakresie przestrzegania przepisów bhp, stosowania środków ochrony roślin, substancji chemicznych, naraşenia pracowników na hałas, zapylenie powietrza,
substancje chemiczne,
b) Badano monitoring środowiska pracy, pomiary hałasu, pyłu, substancji chemicznych
w ramach nadzoru sanitarnego przy współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną.
4. Zagroşenia epidemiologiczne – działania zapobiegawcze:
a) Zatrucia pokarmowe,
b) Monitorowanie sytuacji epidemiologicznych
na terenie powiatu,
c) Podejmowano działania p/epidemiologiczne
w celu ochrony zdrowia i şycia ludzi,
d) Nadzór nad osobami, które miały kontakt
z chorobami inwazyjnymi (choroba meningokokowa),
e) Prowadzenie profilaktyki i zwalczania chorób
odzwierzęcych i pasoşytniczych u ludzi takich
jak: Toksokarioza, Tasiemczyca. Podczas zabawy w piaskownicach (odchody zwierząt
pozostawione w piasku, glebie, placu zabaw,
w parkach) stanowią największe niebezpieczeństwo dla dzieci i stwarzają ryzyko zakaşenia się chorobami pasoşytniczymi i zakaŝnymi.
5. Rejestracja podmiotów gospodarczych działających na rynku spoşywczym, zgodnie z przepisami
(ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie
şywności i şywieniu ).
Planowane oraz bieşące kontrole sanitarne prowadzone przez Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną pozwoliły uniknąć zatruć i zakaşeń wśród
mieszkańców naszego powiatu. Kontrole są prowadzone w placówkach zbiorowego şywienia (stołówkach szkolnych, koloniach letnich, super marketach,
targowiskach) a takşe ujęć wodnych.
W powiecie problem zanieczyszczenia stanowią
nieszczelne zbiorniki bezodpływowe, które są ŝródłem zanieczyszczeń mokro biologicznych w ujęciach. Na dzień dzisiejszy tylko gmina Strzelce Krajeńskie rozwiązała problem nieszczelnych zbiorników – prowadząc okresowe kontrole gospodarstw
domowych w miejscowościach, które nie posiadają
sieci kanalizacyjnej. Kolejny problem stanowi zbyt
mała przepustowość sieci kanalizacyjnej, co jest
powodem wybijania studzienek kanalizacyjnych
głównie w miejscowości Drezdenko i Strzelce Kraj.
W pierwszym kwartale 2010r. Powiatowa Stacja
Sanitarno Epidemiologiczna w Drezdenku zorganizowała spotkanie z przedstawicielami urzędów, dotyczące szalet publicznych, piaskownic, oraz pro-
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blemów z odchodami zwierząt. Ustalono, şe konieczna jest wymiana piasku w piaskownicach na
wiosnę oraz dwa razy w sezonie w celu zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem mikrobiologicznym,
lub wymiana w razie konieczności. Omówiono równieş problem z odchodami zwierząt głównie psów.
Gminy, śladem innych miast np. Strzelec Kraj., rozwaşają zaopatrywanie miejscowości, głównie miast
w odpowiednią ilość pojemników na psie odchody
wyposaşonych w łopatki i woreczki. Ponadto pod
nadzorem Higieny Komunalnej znajdują się trzy
szalety publiczne zlokalizowane w trzech miastach
powiatu: w Drezdenku, Strzelcach Kraj., oraz w Dobiegniewie, w których nie stwierdzono w roku ubiegłym uchybień.
Ujęcia wodne na terenie powiatu są w stanie krytycznym a szczególnie na terenie gmin: Strzelce
Krajeńskie, Dobiegniew, Zwierzyn i Drezdenko.
Stwierdzono obecność bakterii z grupy coli – Sidłów, Czyşewo, Buszów ujęcie miejskie Strzelce
Kraj. Do potencjalnie zagroşonych ujęć wody naleşą:
indywidualne ujęcie wody „Kappa” Drezdenko;
indywidualne ujęcie wody „Wilcze Doły”
Zielątkowo;
miejscowości ulegające lokalnym podtopieniom, gdzie mieszkańcy korzystają
z własnych indywidualnych ujęć wody nie
będących pod nadzorem PIS w Drezdenku,
na terenach nie zwodociągowanych.
Zarząd Dróg Powiatowych
Dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu Zarząd Dróg Powiatowych realizował następujące zadania:
1. Prace normatywne:
a) Profilowanie dróg wraz z uzupełnieniem drogi Nr 1363 F na odcinku Rąpin- Marzenin –
8 000m2 , drogi Nr 1361 F odcinek Głęboczek
– Stare Kurowo – 2 400m2 ;
b) Remont chodników – droga Nr 1379 F
w miejscowości Gilów – 405m2, droga
Nr 1362 F w miejscowości Gościm – 60m2
c) Remont nawierzchni dróg emulsją i grysem
wg potrzeb na terenie gminy Zwierzyn – połoşono 50 ton masy;
e) Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni
asfaltowej masą bitumiczną dróg powiatowych na terenie gminy Strzelce Kraj.,
- 2 200m2 ;
f) Remont awaryjny obiektu mostowego na drodze Nr 1367 F w miejscowości Głusko na rzece Sucha.
2. Prace inwestycyjne:
a) Remonty dróg poprzez połoşenie masy
z warstwy bitumicznej o grubości 4cm
o łącznej powierzchni na drogach:
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droga Nr 1372 F w miejscowości Chomętowo – 3 000m2 ;
b) Remonty nawierzchni dróg poprzez wykonanie cienkiej warstwy ścieralnej „na gorąco” z mieszanki mineralno-bitumicznej
o grubości 4cm na drogach powiatowych:
Nr 1361 F odcinek Łęgowo – 2 400m2;
Nr 1359 F w miejscowości
1350m2 ;

Zwierzyn -

Nr 1366 F odcinek Zwierzyn – Sławno –
3 200m2;
Nr 1363 F odcinek
3 800m2 ;

Rąpin – Marzenin –

Nr 1360 F odcinek Błotno – Gościmiec –
2 800m2 .
c) Zadanie współfinansowane ze środków pozabudşetowych w ramach „Narodowego
Programu Dróg Lokalnych 2008-2011” pn.:
„Schetynówka”
Przebudowa drogi Nr 1372 F Osiek – Chomętowo o długości 3100m2 oraz chodnik
w miejscowości Osiek;
d) Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
– wykonano dokumentację na chodnik
w miejscowości Sławno;
3. Bieşące utrzymanie dróg:
a) Zimowe utrzymanie dróg;
b) Oznakowanie pionowe i poziome dróg;
c) Zadrzewienia;
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d) Obiekty inşynieryjne;
e) Sprzątanie nawierzchni ulic i odwadnianie;
f) Koszenie poboczy dróg.

Główne zadania, które będą wymagały zwiększonej
uwagi słuşb, inspekcji i straşy oraz samorządów
gminnych w roku 2011 to:
1. Gospodarka odpadami komunalnymi przez samorządy gminne;
2. Poprawa jakości wody z wodociągów wiejskich
na terenie gmin: Strzelce Kraj., Dobiegniew,
Drezdenko i Zwierzyn z moşliwością dofinansowania przez Agencję Nieruchomości Rolnych
w miejscowościach po byłych Państwowych
Gospodarstwach Rolnych;
3. Uruchomienie dodatkowych ujęć wodnych dla
potrzeb ppoş. (zbiorniki ppoş. oraz hydranty);
4. Dalsze identyfikowanie zwierząt domowych
w pozostałych gminach na wzór Strzelec Krajeńskich (psy i koty) tak aby zlikwidować problem bezpańskich zwierząt domowych;
5. Wykonanie dodatkowych odcinków ścieşek rowerowo-pieszych oraz przebudowa istniejących
odcinków dróg z wykorzystaniem dofinansowania środkami pozabudşetowymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i w ramach „Narodowego Programu Dróg Lokalnych 2008- 2011”;
6. Przeciwdziałanie sprzedaşy i zaşywania środków
odurzających w śród dzieci i młodzieşy.
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WYROK
NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
SYGN. AKT II OSK 1549/10
z dnia 20 paŝdziernika 2010r.

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie:
Przewodniczący:
Sędziowie

sędzia NSA Małgorzata Stahl
(spr.)
sędzia NSA Krystyna Borkowska
sędzia del. WSA Jerzy Siegień

Protokolant

Iwona Ścieszka

po rozpoznaniu w dniu 20 paŝdziernika 2010r. na
rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy
ze skargi kasacyjnej Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp.
z o.o. z/s w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 15 kwietnia 2010r. sygn. akt II SA/Go 81/10
w sprawie ze skargi Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp.
z o.o. z/s w Warszawie na uchwałę Rady Miejskiej
we Wschowie z dnia 14 lutego 2008r. Nr XX/166/08
w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów
funkcjonalnie z nim związanych
1. uchyla zaskarşony wyrok,
2. stwierdza niewaşność § 46 uchwały Rady
Miejskiej we Wschowie z dnia 14 lutego
2008r., Nr XX/166/08,
3. zasądza od Miasta i Gminy Wschowa na
rzecz Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o.
w Warszawie kwotę 1.000 (tysiąc) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.
UZASADNIENIE
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim wyrokiem z dnia 15 kwietnia 2010r., sygn.
akt II SA/Go 81/10, oddalił skargę Polskiej Telefonii
Cyfrowej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na
uchwałę Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 lutego 2008r., Nr XX/166/08 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim
związanych.
W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, şe zaskarşona
uchwała podjęta została na podstawie art. 18 ust. 2
pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2004r. Nr 80, poz. 717 ze zm.). W § 46 pkt 1 tej
uchwały postanowiono, şe telefonizacja powinna się
odbywać poprzez podłączenie do dostępnych systemów (pkt 1), natomiast w punkcie 2 zakazano loka-

lizacji nowych stacji bazowych i anten telefonii komórkowej.
W skardze z dnia 29 lipca 2009r. skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie
Wielkopolskim, Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.
w Warszawie zarzuciła, iş § 46 uchwały jest niezgodny z art. 7 w związku z art. 20, art. 22, art. 31
ust. 3 i art. 32 Konstytucji RP i ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej oraz art. 6 ust. 2 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
poprzez ograniczenie swobody działalności gospodarczej w innym niş ustawa akcie prawnym oraz bez
koniecznej ku takiemu ograniczeniu przesłanki waşnego interesu publicznego, a takşe ograniczeniu
wolności zabudowy.
Skarşąca Spółka swój interes prawny wywiodła
z konstytucyjnie gwarantowanej zasady wolności
działalności gospodarczej i wolności zabudowy.
Wskazała, şe wolność gospodarcza jest publicznym
prawem podmiotowym o charakterze negatywnym,
któremu odpowiada ogólny obowiązek organów
państwowych do nienaruszania – co do zasady –
swobody działania beneficjentów tego prawa
w sferze działalności gospodarczej. Jak zaznaczył
pełnomocnik Spółki, obowiązują trzy warunki dopuszczalności ograniczenia wolności gospodarczej –
jeden formalny: wyłączność ustawy jako ŝródła
ograniczenia oraz dwa materialne: zastrzeşenie
wprowadzenia ograniczeń wyłącznie ze względu na
waşny interes publiczny oraz zachowanie zasady
proporcjonalności (zakaz nadmiernej ingerencji).
Wszelkie ograniczenia zasady swobody działalności
gospodarczej mają charakter wyjątku od zasady i nie
mogą być rozumiane w sposób rozszerzający,
a więc nie moşna ich domniemywać, bądŝ teş
przyjmować w drodze analogii.
Powołując się na orzecznictwo sądowoadministracyjne skarşąca podkreśliła, şe plan zagospodarowania przestrzennego nie moşe stanowić instrumentu
ograniczającego chronioną konstytucyjnie swobodę
działań gospodarczych i nakładania ograniczeń
o charakterze podmiotowym w zakresie działań konkurencyjnych podmiotów gospodarczych. Plan zagospodarowania przestrzennego jest bowiem aktem
prawa miejscowego, a co za tym idzie, powinien
odpowiadać wymaganiom określonym w przepisach prawa materialnego. Ponadto – zgodnie ze
stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego – ograniczenie wprowadzone z powołaniem się na waşny
interes publiczny, powinno być na tyle merytorycznie uzasadnione, şe w konflikcie z zasadą swobody
działalności gospodarczej rachunek aksjologiczny
przewaşa na korzyść ograniczenia.
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W opinii skarşącej Spółki wskutek uchwalenia zaskarşonego aktu Rada Miejska we Wschowie naruszyła zarówno przesłankę formalną jak i materialną
ograniczenia swobody działalności gospodarczej.
Dokonała bowiem tego bez zachowania odpowiedniej formy, tj. w drodze aktu innego niş ustawa, poza
tym şaden interes publiczny nie przemawiał za
wprowadzeniem zakazu budowy stacji bazowych
telefonii komórkowej czy montaşu anten. Polskie
przepisy i procedury zabezpieczają w wystarczający
sposób ludność i środowisko przed szkodliwym
oddziaływaniem pola elektromagnetycznego emitowanego przez tego rodzaju urządzenia. Nie istnieje
zaś obawa naruszenia innych konstytucyjnie chronionych wartości.
Zdaniem strony skarşącej zakaz budowy stacji telefonii komórkowej jest tym bardziej niezrozumiały,
gdyş swoboda prowadzenia działalności telekomunikacyjnej jest juş ustawowo ograniczona. Zgodnie
z art. 10 prawa telekomunikacyjnego jest to działalność regulowana. W ocenie PTC wymieniony § 46
zaskarşonej uchwały narusza nadto konstytucyjnie
gwarantowaną zasadę równości wobec prawa.
Podmioty, które przed dniem wejścia w şycie
przedmiotowego planu zagospodarowania przestrzennego rozpoczęły działalność w sferze telekomunikacji, budując potrzebną infrastrukturę, mogą
prowadzić ją nadal, podczas gdy nowi operatorzy są
pozbawieni tego prawa.
W odpowiedzi na skargę Rada Miejska we Wschowie wniosła o jej oddalenie. Uzasadniając swoje
stanowisko organ wskazał, iş zgodnie z art. 6 ust. 2
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym podstawą wszelkich działań polegających
na sytuowaniu róşnego rodzaju obiektów przez
podmioty mające tytuł prawny do nieruchomości,
w tym budynków i budowli, jest miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego, którego uchwalenie jest wyłączną kompetencją rady gminy. Tym
samym Rada posiadała kompetencje do kształtowania gospodarki przestrzennej gminy w sposób odpowiadający społeczności gminy, w tym stanowić
zakazy lokalizacji danego rodzaju obiektów. Przy
czym, jak zaznaczyła Rada, nie jest to zbieşne z ustanawianiem zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Dlatego teş nie moşna traktować zakazu
sytuowania budowli w postaci stacji bazowych telefonii komórkowych na terenie objętym planem zagospodarowania przestrzennego, jako ograniczenie
swobody prowadzenia działalności gospodarczej.
Rada podniosła, iş ustanowiony w § 46 zakaz lokalizacji jest działaniem mającym na celu wprowadzenie ładu przestrzennego na terenie gminy Wschowa.
Ma on równieş na celu ochronę krajobrazu terenu
oraz utrzymanie ładu przestrzennego. Organ podkreślił, iş ustanowiony zakaz nie dotyczy masztów
i anten montowanych na budynkach, ani modernizacji istniejących urządzeń telekomunikacyjnych.
Zatem umoşliwia on funkcjonowanie i dalszy rozwój
sieci telekomunikacyjnej. Ustalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego nie mają
wpływu na świadczenie usług telekomunikacyjnych.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim powołanym na wstępie wyrokiem oddalił
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wniesioną przez Polską Telefonię Cyfrową Sp. z o.o.
skargę. Sąd uznał, şe w pierwszej kolejności rozwaşenia wymaga, czy uprawnienie lub interes prawny
skarşącej Spółki został naruszony przez zaskarşoną
uchwałę Rady Miejskiej we Wschowie. Samo bowiem powołanie się np. na przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej lub ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, bez wskazania konkretnej normy prawnej, nie jest wystarczające do
wykazania się własnym interesem prawnym w zaskarşeniu uchwały rady gminy.
Mając zatem na uwadze, şe w niniejszej sprawie
strona skarşąca zakwestionowała zgodność z prawem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Sąd stwierdził, şe w takim przypadku
interes prawny z pewnością będzie miał właściciel
nieruchomości połoşonej na terenie objętym planem. Interes ten znajduje ochronę w regulacjach
Kodeksu cywilnego. W takim postępowaniu interesu
prawnego nie ma natomiast podmiot, który nie posiada tytułu prawnego do gruntu połoşonego na
obszarze objętym planem zagospodarowania przestrzennego.
Wskazując na powyşsze, Sąd stwierdził, şe skarşąca
Spółka nie tylko nie wykazała się indywidualnym
interesem prawnym lub uprawnieniem, ale takşe
zaistniałym w dacie wnoszenia skargi, nie w przyszłości, naruszeniem tego interesu prawnego lub
uprawnienia. Strona skarşąca powołała się na przepisy art. 7, art. 20, art. 22, art. 31 ust. 3 i art. 32 Konstytucji RP, jednak legitymacja skargowa z art. 101
ustawy o samorządzie gminnym nie moşe być wywodzona z zasad ogólnych Konstytucji RP. Skarşąca
nie wykazała natomiast, aby przysługiwało jej konkretne prawo podmiotowe o charakterze prywatnoprawnym czy teş publicznoprawnym, wynikające
z przepisów prawa materialnego, które zostałoby
najpóŝniej w dacie wniesienia skargi naruszone tym
zakazem. W szczególności skarşąca nie wykazała,
aby przysługiwało jej jakiekolwiek prawo o charakterze rzeczowym do nieruchomości połoşonej na terenie objętym planem. Podobnie jako nietrafne Sąd
ocenił wywiedzenie interesu prawnego z art. 6 ust. 2
pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Zgodnie z tym przepisem kaşdy ma
prawo, w granicach określonych ustawą, do ochrony własnego interesu prawnego przy zagospodarowaniu terenów naleşących do innych osób lub jednostek organizacyjnych. Przepis ten gwarantuje
ochronę interesu prawnego przy zagospodarowaniu
terenów naleşących do innych osób lub jednostek
organizacyjnych, nie stanowi jednak ŝródła interesu
prawnego skarşącej Spółki, która nie wykazała şadnym prawem rzeczowym do nieruchomości objętych postanowieniami kwestionowanego planu
miejscowego. Regulacje miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą dotyczyć interesu prawnego wynikającego z norm materialnoprawnych kształtujących prawo własności bądŝ inne
prawa rzeczowe, z których wynika tytuł prawny do
nieruchomości.
Wywodzenie interesu prawnego z konstytucyjnej
zasady wolności gospodarczej, znajdującej swój
wyraz takşe w powoływanych przepisach ustawy
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z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, w ocenie Sądu I instancji, nie jest dopuszczalne, gdyş norma mająca charakter zasady
prawnej nie stanowi normy prawa materialnego
kształtującej sytuację prawną wnoszącego skargę.
Interes oparty wyłącznie na zasadzie wolności gospodarczej mógłby stanowić podstawę do kwestionowania regulacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze całego kraju,
przez osobę, która byłaby chociaşby potencjalnie
zainteresowana w przyszłości skorzystaniem z tej
wolności. W takim przypadku interes nie byłby bezpośredni i konkretny, a pośredni i potencjalny. Uregulowania planu miejscowego kształtują sposób
wykonywania własności i tylko pośrednio wpływają
na prowadzenie określonej działalności gospodarczej.
Sąd nie podzielił teş twierdzenia Spółki, şe jej
uprawnienie w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej jest wyłączone na skutek postanowień
uchwały o miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego. Jak wskazał Sąd, ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dotyczą w sposób bezpośredni wyłącznie kształtowania, wraz z innymi przepisami, sposobu wykonywania prawa własności nieruchomości. Pośredni
wpływ na zakres korzystania z róşnych wolności
konstytucyjnych, związany z wykonywaniem przez
uprawnione podmioty praw rzeczowych do nieruchomości, nie moşe być w şaden sposób traktowany
jako przejaw ograniczania czy wyłączania wolności
gospodarczej.
Odnosząc się do zarzutu wprowadzenia ograniczeń
wolności działalności gospodarczej w drodze innego
niş ustawa aktu prawnego Sąd wskazał, iş rozwaşanie czy na podstawie ustaleń miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego moşliwe jest
wprowadzenie ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz czy w danej uchwale zasadnie wprowadzono takie ograniczenia stanowi
ocenę zgodności zaskarşonej uchwały z obiektywnym porządkiem prawnym. Dokonanie przez sąd
takiej merytorycznej oceny zaskarşonej uchwały jest
moşliwe jednak dopiero po ustaleniu, iş skarşącemu
przysługuje – zgodnie z art. 101 ust. 1 u.s.g. – legitymacja do jej zaskarşenia. Skoro skarşącemu
w niniejszej sprawie brak takiej legitymacji, nie jest
moşliwe rozpoznawanie jego zarzutów dotyczących
niezgodności z prawem zaskarşonej uchwały.
Mając zatem na uwadze, iş zaskarşona uchwała nie
wkracza w sferę uprawnień rzeczowych skarşącej
Spółki do określonej nieruchomości objętej planem,
to przytoczona argumentacja dotyczy w istocie naruszenia interesu faktycznego, a nie interesu prawnego w rozumieniu art. 101 ust. 1 u.s.g., Sąd skargę
oddalił na podstawie art. 151 ustawy z dnia
30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze
zm.).
W skardze kasacyjnej wniesionej od powyşszego
wyroku Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie podniosła następujące zarzuty:
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1. zarzut naruszenia prawa materialnego poprzez
błędną wykładnię przepisu art. 22 Konstytucji
R.P., który stanowi, şe ograniczenie wolności
działalności gospodarczej jest dopuszczalne
tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na
waşny interes publiczny, co oznacza, şe ograniczenia wprowadzone w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego
stanowią
o naruszeniu interesu prawnego skarşącej,
2. zarzut naruszenia prawa materialnego poprzez
błędną wykładnię przepisu art. 6 ust. 2 pkt 2
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym w związku z art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym poprzez uznanie,
şe skarşącej nie przysługuje interes prawny do
zaskarşenia uchwały w sprawie miejscowego
planu, podczas gdy z uwagi na skutki wynikające z tej uchwały wyłączona jest moşliwość
prowadzenia działalności gospodarczej na terenie objętym planem.
Wskazując na powyşsze wniesiono o uchylenie zaskarşonego wyroku i rozpoznanie skargi, ewentualnie o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do
ponownego rozpoznania Sądowi pierwszej instancji,
wniesiono równieş o dopuszczenie dowodu uzupełniającego z pisma z dnia 21 grudnia 2007r., oraz
zasądzenie na rzecz skarşącej kosztów postępowania
sądowego za obie instancje w tym zwrotu kosztów
zastępstwa procesowego.
Naczelny Sąd Administracyjny zwaşył, co następuje:
Zgodnie z art. 183 § 1 zd. pierwsze ustawy z dnia
30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze
zm.) Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje
sprawę w granicach skargi kasacyjnej, bierze jednak
z urzędu pod rozwagę niewaşność postępowania.
Nie stwierdziwszy przesłanek zaistnienia niewaşności niniejszego postępowania Naczelny Sąd Administracyjny związany powołanymi w skardze kasacyjnej zarzutami, rozpoznał sprawę w granicach tej
skargi.
Skarga kasacyjna ma uzasadnione podstawy w zakresie w jakim odnosi się do naruszenia art. 101
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.).
W stanie faktycznym i prawnym rozpoznawanej
sprawy zarzut powyşszy jest zasadny. Nie moşna
bowiem podzielić stanowiska, şe – z uwagi na okoliczności sprawy – wykładnia powołanego przepisu
art. 101 ust. 1 u.s.g. prowadząca do oddalenia skargi
z uwagi na brak naruszenia interesu prawnego jest
prawidłowa. Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego moşe prowadzić do naruszenia Interesu prawnego nie tylko właścicieli nieruchomości
a ŝródłem tych naruszeń nie muszą być wyłącznie
przepisy kodeksu cywilnego. Skarşąca Spółka przed
uchwaleniem planu wystąpiła z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego „Budowa
stacji bazowej telefonii komórkowej 45053.01
Wschowa”, ale postępowanie w tej sprawie zostało
zawieszone na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.)
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w związku z podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowy
i terenów z nim funkcjonalnie związanych i objęcia
obszarem tego planu działki na której zaplanowano
inwestycję. W sytuacji zatem gdy uchwalony plan
wprowadził postanowieniem § 46 zakaz lokalizacji
nowych stacji bazowych telefonii komórkowej i anten, skarşąca miała interes prawny, wywodzący się
z wcześniej uruchomionego, toczącego się, a następnie zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji konkretnej inwestycji celu
publicznego. Interes ten niewątpliwie został naruszony w sytuacji, gdy doszło do uchwalenia zakazu
lokalizacji nowych stacji bazowych. Ponadto zakaz
taki naruszał cele określone przepisami art. 1 ust. 2
ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.). Takim celem
jest m.in. stworzenie warunków równoprawnej
i skutecznej konkurencji w zakresie świadczenia
usług telekomunikacyjnych. W związku z tym regulacja, która utrzymuje na rynku działalność „starych” podmiotów wykonujących zadania z zakresu
telekomunikacji a zakazuje podejmowania takiej
działalności innym podmiotom niewątpliwie nie
realizuje wskazanego celu. Dodatkowo taką interpretację potwierdza nowa ustawa z dnia 7 maja 2010r.
o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675). Zaliczyła ona do zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego
o charakterze uşyteczności publicznej m.in. zadania
związane z budową i eksploatacją infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz nakazała wykonywanie
działalności w zakresie telekomunikacji w sposób
przejrzysty i niezakłócający rozwoju równoprawnej
i skutecznej konkurencji na rynkach telekomunikacyjnych. Takie uregulowania potwierdzają zasad-
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ność takşe zarzutu naruszenia art. 22 Konstytucji
w zw. z art. 32 ust. 1 Konstytucji w związku z tym, şe
ograniczenie działalności gospodarczej jest moşliwe
tylko ze względu na waşny interes publiczny. W sytuacji, gdy przepis § 46 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest sprzeczny z przepisami dotyczącymi rozwoju usług telekomunikacyjnych na zasadach równoprawnej i skutecznej
konkurencji oraz zapewnienia uşytkownikom maksymalnych korzyści w zakresie róşnorodności, ceny
i jakości usług telekomunikacyjnych to interes publiczny narusza a ograniczenia wolności gospodarczej czyni nieuprawnionymi. Nie jest jednak zasadny
zarzut dotyczący wprowadzenia wskazanego ograniczenia postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a nie ustawą. To
ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi, iş to właśnie miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego kształtuje sposób wykonywania prawa własności nieruchomości,
a kształtując ten sposób moşe wprowadzać ograniczenia wpływające na moşliwość prowadzenia, na
konkretnej nieruchomości, określonego rodzaju
działalności. Zawsze jednak musi przy tym uwzględniać uwarunkowania prawne wynikające z Konstytucji (wymogi kierowania się waşnym interesem
publicznym, blişej określonym w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP) oraz innych ustaw.
Zwaşywszy zatem, şe skarga kasacyjna ma usprawiedliwione podstawy a jej zarzuty dotyczyły naruszenia prawa materialnego, na podstawie art. 188
Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji. O kosztach orzeczono na podstawie art. 203 pkt 1 P.p.s.a.
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WYROK
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT NR II SA/GO 871/10
z dnia 25 listopada 2010r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:
Przewodniczący

Sędzia WSA Stefan Kowalczyk (spr.)

Sędziowie

Sędzia WSA Barbara Rennert
Sędzia WSA Joanna Wierchowicz

Protokolant

Sekretarz sądowy Alicja Rakiej

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 listopada
2010r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego
w Gorzowie Wlkp. na uchwałę Rady Gminy Bogdaniec z dnia 24 listopada 2009r. Nr XXI/188/2009
w przedmiocie ustalenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych stwierdza
niewaşność § 2 uchwały Rady Gminy Bogdaniec z dnia 24 listopada 2010r. w sprawie
ustalenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych.
UZASADNIENIE
W dniu 23 sierpnia 2010r. Prokurator Rejonowy
w Gorzowie Wlkp. wniósł skargę na uchwałę Rady
Gminy Bogdaniec z dnia 24 listopada 2009r.
Nr XXI/188/09 w sprawie ustalenia stawek od środków transportowych.
Z akt sprawy wynika şe :
W dniu 24 listopada 2009r. Rada Gminy Bogdaniec
podjęła uchwałą o Nr XXI/188/09 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia wskazano
art. 18 ust. 2 pkt. 8 i arat. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8.03.1990 roku o samorządzie gminnym oraz art. 10
ust. 1 i 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12.01.1991
roku o podatkach i opłatach lokalnych.
W § 2 uchwały zwolniono od podatku od środków
transportowych środki transportowe stanowiące
własność gminy. Wykonanie uchwały powierzono
Wójtowi Gminy (§ 4). Jednocześnie w § 3 wskazano,
iş uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia, a określone w niej stawki obowiązują od dnia 1.01.2010 roku.
W dniu 23.08.2010r. Prokurator Rejonowy w Gorzowie Wlkp. zaskarşył do tut. Sądu powyşszą uchwałę,
wnosząc o stwierdzenie jej niewaşności co do § 2
jako sprzecznego z prawem i zarzucając jej obrazę
art. 12 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zw. z art. 217 Konstytucji RP.

Uzasadniając skargę Prokurator wskazał, şe ustawą,
która przyznaje gminom kompetencje w zakresie
podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach jest ustawa o samorządzie gminnym
(art. 18 ust. 2 pkt. 8).
Ustawą, która przyznaje organom gminy kompetencje w zakresie podatku od środków transportowych
jest ustawa z dnia 12.01.1991 roku o podatkach
i opłatach lokalnych, która wskazuje pojazdy podlegające opodatkowaniu tym podatkiem, określając
maksymalne roczne jego stawki, a w art. 12 zawiera
katalog pojazdów zwolnionych od tego podatku.
Poza enumeratywnie wskazanymi pojazdami, art. 12
ust. 4 cyt. ustawy daje radzie gminy moşliwość
wprowadzenia innych zwolnień przedmiotowych,
z wyjątkiem zwolnień dotyczących pojazdów, o których mowa w art. 8 ust. 2, 4, 6 przywołanej ustawy.
W/w przepisie ograniczono moşliwość wprowadzenia nowych zwolnień jedynie do tych o charakterze
przedmiotowym, a zwolnienia te sprowadzają się do
rezygnacji z obciąşenia podatkowego w oparciu
o określone właściwości lub cechy przedmiotu opodatkowania (np. wiek, przeznaczenia, sposób wykorzystania).
Skarşący podkreślił, şe korzystając w udzielonego
upowaşnienia Rada Gminy w Bogdańcu mogła
wprowadzić na terenie swojej właściwości inne
zwolnienia przedmiotowe w podatku od środków
transportu i takie prawo przysługiwało Radzie Gminy w dacie uchwalenia zaskarşonej uchwały.
Rada Gminy Bogdaniec zwalniając od podatku środki transportowe będące własnością gminy zastosowała zatem klasyczny przykład zwolnienia o charakterze mieszanym przedmiotowo – podmiotowym.
Natomiast art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12.01.1991
roku o podatkach i opłatach lokalnych nie daje podstaw do wprowadzenia zwolnień podmiotowych,
bądŝ zwolnień o charakterze mieszanym podmiotowo – przedmiotowym, a jej przekroczenie kompetencji określonej w tym przepisie stanowi raşącą
obrazę przepisu art. 12 ust. 4 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych.
Zwolnienie objęte zaskarşoną uchwałą ma charakter
przedmiotowo – podmiotowy, albowiem określa
przedmiot zwolnienia od opodatkowania przez
wskazanie kategorii podmiotu – w tym wypadku
właściciela – zwolnionego od tego podatku. Tym
samym Rada Gminy Bogdaniec przekroczyła kompetencje nadane jej powołaną wyşej ustawą.
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Wprowadzenie w/w zwolnienia godzi równieş
w art. 217 Konstytucji RP bowiem nakładanie podatków i innych danin publicznych określanie podmiotów przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych i zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz
kategorii podmiotów zwolnionych od podatków
następuje w drodze ustawy.
W odpowiedzi na skargę organ administracji samorządowej wskazał, şe na najblişszej sesji Rady Gminy Bogdaniec stanowisko skarşącego zostanie rozwaşone.
Po dokonaniu analizy w dniu 24.09.2010r. podjęto
uchwałę Nr XXVII/230/2010 w sprawie zwolnień
w podatku od środków transportowych, zmieniającą
zaskarşoną uchwałę poprzez skreślenie § 2.
Do odpowiedzi na skargę dołączono w/w uchwałę,
w której § 1 Rada Gminy Zwierzyn uchylono § 2
zaskarşonej uchwały.
Sąd zwaşył co następuje :
Skarga okazała się zasadna.
Zgodnie z treścią art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca
2002r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
(Dz. U. Nr 153, poz. 1269), sąd administracyjny
sprawuje wymiar sprawiedliwości przez kontrolę
działalności administracji publicznej, a kontrola ta
sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeşeli ustawy nie stanowią inaczej. Decyzja
administracyjna jest zgodna z prawem, jeşeli jest
zgodna z przepisami prawa materialnego i przepisami prawa procesowego. Sąd bada zgodność
z prawem obowiązującym w dniu podjęcia zaskarşonej decyzji.
Nadto, zgodnie z przepisem art. 3 § 1 ustawy z dnia
30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze
zm.), sądy te sprawując kontrolę działalności administracji publicznej stosują środki określone ustawą.
Środki te określone zostały przez przepisy art. 145
do art. 150 cyt. wyşej ustawy.
Z art. 168 Konstytucji RP wynika prawo jednostek
samorządu terytorialnego do ustalania wysokości
podatków i opłat lokalnych w zakresie ustalonym
ustawą. Kompetencje samorządu terytorialnego
w tym zakresie regulują ustawy dotyczące poszczególnych samorządów.
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązującego na obszarze gminy, przy
czym zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 8 tejşe ustawy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat
naleşy do wyłącznej właściwości rady gminy lecz
tylko w granicach określonych w odrębnych ustawach. Pierwszy z wymienionych przepisów przyznaje kompetencje radzie gminy do określenia przez
nią, w drodze uchwały, wysokości stawek podatku
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od środków transportowych. Natomiast w art. 12
ust. 4 ustawy radzie gminy zostało przyznane
uprawnienie do wprowadzenia innych zwolnień
przedmiotowych niş określone w ust. 1 tego artykułu, z wyjątkiem zwolnień dotyczących pojazdów,
o których mowa w art. 8 pkt 2, 4 i 6 tej ustawy.
Tak więc ustawa o podatkach i opłatach lokalnych
przewiduje kompetencje rady gminy w przedmiocie
zwolnień od podatku od środków transportowych
jedynie w zakresie zwolnień o charakterze przedmiotowym. Treść upowaşnienia zawartego w art. 12
ust. 4 tej ustawy jest przy tym jednoznaczna. Podejmując uchwały podatkowe rada gminy nie moşe
pominąć nie tylko wyşej wskazanych przepisów
ustawowych, ale takşe przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 84 Konstytucji stanowi,
şe kaşdy jest obowiązany do ponoszenia cięşarów
i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie, co odnosi się takşe do danin publicznych, o których mowa w ustawie o podatkach
i opłatach lokalnych.
Art. 217 Konstytucji określa, şe nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a takşe zasad przyznawania ulg i umorzeń
oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków
następuje w drodze ustawy.
Zasadnie więc Prokurator zarzucił, şe Rada Gminy
Zwierzyn nie miała kompetencji do wprowadzenia
zwolnień przedmiotowo-podmiotowych w podatku
od środków transportowych, poniewaş art. 12 ust. 4
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, dopuszcza
moşliwość wprowadzenia zwolnień od podatku od
środków transportowych jedynie o charakterze
przedmiotowym.
Zwolnienie wprowadzone w zaskarşonej uchwale
ma natomiast charakter zwolnienia podmiotowoprzedmiotowego. Nie ulega bowiem wątpliwości, şe
w tym przypadku wyłączenie obowiązków podatkowych nastąpiło ze względu na kryterium podmiotowe, odnoszące się do określonej kategorii podmiotów spośród podatników. Natomiast aby zwolnienie
zachowało charakter przedmiotowy, to wyłączenie
z podatku powinno dotyczyć przedmiotów tego podatku i być dokonane według kryteriów odnoszących się do stanów faktycznych i prawnych. Adresatem zwolnienia podatkowego, które zostało wprowadzone w zaskarşonej uchwale, została ustanowiona gmina. Zwolnieniem z podatku zostały bowiem objęte środki transportowe tylko i wyłącznie
stanowiące własność gminy. W takiej sytuacji mamy
do czynienia z przywilejem podatkowym o charakterze podmiotowym (w którym decydujące znaczenie
naleşy przypisać wyróşnikowi podmiotowemu). Fakt
zwolnienia pojazdów został połączony ściśle z określonym podatnikiem, tj. gminną. W tak uchwalonym
zwolnieniu, kryterium podmiotowe jest niewątpliwie
jedynym jego warunkiem.
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W ocenie Sądu, objęcie zakresem zastosowania
zaskarşonej uchwały wyraŝnie wskazanej kategorii
podatnika, której ustalenie nastąpiło według kryteriów podmiotowych, oznacza kolizję z ustrojowym
zakresem rozdziału kompetencji pomiędzy organami
państwa a samorządu terytorialnego, wyznaczonym
m.in. przez art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej oraz jest sprzeczne z art. 12 ust. 4 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych. Zasadnie więc
Prokurator dopatrzył się obrazy prawa w zwolnieniu
od podatku od środków transportowych uchwalonym przez Radę Gminy Bogdaniec w uchwale
Nr XXI/188/09 z dnia 24.11.2009r., dotyczącym zwolnienia gminy będącej właścicielem pojazdów.
Tak więc Sąd stwierdza, şe § 2 zaskarşonej uchwały
jest sprzeczny z art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej oraz z art. 12 ust. 4 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych. W myśl art. 91 ust. 1 ustawy
o samorządzie gminnym uchwała organu gminy
sprzeczna z prawem jest niewaşna.
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stanu prawnego i faktycznego z daty ich podjęcia.
Podjęcie natomiast w dniu 24.09.2009r. uchwały,
zawierającej w § 1 uchylenie § 2 poprzedniej uchwały nie oznacza, iş postępowanie sądowoadministracyjne w niniejszej sprawie stało się bezprzedmiotowe. Swoje skutki prawne, w tym dotyczące zwolnienia określonego w § 2, zaskarşona uchwała wywoływała do momentu zmiany tegoş przepisu. Istotne
bowiem jest to, şe skutkiem stwierdzenia niewaşności uchwały organu gminy jest jej wyeliminowanie
z obrotu prawnego od chwili podjęcia (ex tunc).
Oznacza to zatem uznanie braku skuteczności stosowania aktu od chwili jego podjęcia (uchwalenia).
Powyşsze rozróşnienie ma zatem niewątpliwie znaczenie z punktu widzenia interesu prawnego adresatów norm prawnych zawartych w zaskarşonej
uchwale.
Zwaşywszy powyşsze Sąd, na podstawie powołanych wyşej przepisów oraz art. 147 § 1 p.p.s.a. orzekł
jak w sentencji.

Podkreślić naleşy, şe istotą sądowej kontroli sprawowanej przez sądy administracyjne jest ocena legalności zaskarşonych aktów i czynności według
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WYROK
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT II SA/GO 820/10
z dnia 9 grudnia 2010r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:
Przewodniczący

Sędzia WSA Marek Szumilas
(spr.)

Sędziowie

Sędzia WSA Aleksandra Wieczorek
Sędzia WSA Michał Ruszyński

Protokolant

referent Marta Świetlik

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 grudnia 2010
roku sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego we
Wschowie na uchwałę Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 25 czerwca 2002 roku Nr XXIX/257/02
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
I.

stwierdza niewaşność zaskarşonej uchwały,

II. określa, şe zaskarşona uchwała nie podlega
wykonaniu.
UZASADNIENIE
W dniu 25 czerwca 2002 roku Rada Miejska w Szlichtyngowej podjęła uchwałę Nr XIX/257/02 W sprawie
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy. Powołując się na
treść przepisów art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40
ust. 1, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 3
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2001 roku Nr 71,
poz. 733) Rada Miejska uchwaliła regulację zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szlichtyngowa (§ 1
uchwały). W rozdziale II .zatytułowanym Zasady
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Szlichtyngowa, w § 5 ust. 1 zapisano, şe Gmina
Szlichtyngowa, gospodarując swoim zasobem
mieszkaniowym, wynajmuje lokale mieszkalne
mieszkańcom posiadającym stale zameldowanie na
terenie Gminy Szlichtyngowa przez okres ostatnich
5 lat. Stosownie do treści ust. 2 wymienionego paragrafu, w wyjątkowych przypadkach Zarząd Miasta
i Gminy Szlichtyngowa moşe udzielić zgody na zawarcie umowy najmu z innymi osobami, niş określone w ust. 1, o ile jest to uzasadnione interesem
społeczności lokalnej.
Prokurator Rejonowy we Wschowie, w piśmie z dnia
5 paŝdziernika 2010 roku, wniósł skargę na uchwałę
Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 25 czerwca
2002 roku Nr XXIX/257/02 W sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy w cześć dotyczącej jej § 5
ust. 1, zarzucając temu przepisowi naruszenie prawa
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a to art. 4 i art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego poprzez ustalenie, şe Gmina Szlichtyngowa gospodarując swoim
zasobem mieszkaniowym, wynajmuje lokale mieszkańcom posiadającym stałe zameldowanie na terenie gminy przez okres ostatnich 5 lat – pomimo braku po stronie rady gminy kompetencji do ustalenia
w/w ograniczenia.
Zdaniem Prokuratora regulacja przyjęta przez organ
nie mieści się w granicach ustawowego umocowania gminy określonego w art. 21 ust. 3 ustawy
o ochronie praw lokatorów (...). Wprawdzie przepis
ten stanowi katalog otwarty, jedynie przykładowo
określający zakres regulacji przedmiotu w uchwale,
uprawniając organ uchwałodawczy gminy do zawarcia w uchwale takşe innych postanowień, nie
wymienionych w tym katalogu. Jednakşe w ocenie
Prokuratora, ustalając katalog uprawnionych do
ubiegania się o lokal z zasobu gminy, gmina ma
obowiązek uwzględnić treść art. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów (...). Przepis ten określa osoby,
które posiadają prawo do najmu lokalu mieszkalnego z zasobu gminnego, wskazując, iş są to osoby nie
mające zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych,
mieszkające na terenie gminy i posiadające niskie
dochody.
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wniosła o stwierdzenie niewaşności jedynie § 5
ust. 1 zaskarşonej uchwały.
W uzasadnieniu organ wyjaśnił, iş w pełni podziela
ocenę Prokuratora, co do niezgodności § 5 ust. 1
uchwały z przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów (...), jednakşe z uwagi na okoliczność, iş pozostałe przepisy uchwały nie naruszają przepisów tej
ustawy, wnosi o stwierdzenie niewaşności jedynie
§ 5 ust. 1 uchwały.
Podczas rozprawy Prokurator zarzucił takşe § 9 ust. 2
zaskarşonej uchwały naruszenie przepisów ustawy
o ochronie praw lokatorów, przez przekroczenie
upowaşnienia ustawowego albowiem przepis ten
ogranicza krąg osób uprawnionych do ubiegania się
o wynajęcie mieszkania, ze względu na trudne warunki, do osób zameldowanych w Gminie Szlichtyngowa przez okres nie krótszy od 5 lat.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zwaşył, co następuje:
W świetle przepisów art. 1 § 1 i § 2 ustawy z dnia
25 lipca 2002r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) sądy administracyjne sprawują w zakresie swojej właściwości
kontrolę działalności administracji publicznej pod
względem zgodności z prawem.

Skarşący wskazał, şe art. 4 ustawy wskazuje jednoznacznie, şe tworzenie warunków zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty mieszkaniowej
naleşy do zadań własnych gminy. Ustawa z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym w art. 1
ust. 1 definiuje pojecie wspólnoty samorządowej,
określając şe tworzą ją mieszkańcy gminy.

Zgodnie z art. 3 § 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia
2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; dalej
p.p.s.a.) sądy administracyjne powołane zostały do
kontroli między innymi aktów prawa miejscowego
jednostek samorządu terytorialnego i terenowych
organów administracji rządowej.

Tym samym niedopuszczalne jest, w ocenie skarşącego, wyłączenie z kręgu osób mogących się ubiegać o najem lokalu komunalnego, osób nie posiadających zameldowania na pobyt stały albo nie zamieszkujących na terenie giny przez określony okres
przed złoşeniem wniosku. Zawęşenie przez Radę
Gminy katalogu osób mogących się ubiegać o lokal
z gminnego zasobu mieszkalnego do osób posiadających stałe zameldowanie na terenie gminy przez
okres 5 lat, stanowi raşące naruszenie art. 4 ust. 1
ustawy o ochronie praw lokatorów (...) oraz wykracza poza upowaşnienie ustawowe wynikające
z art. 21 tej ustawy.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2005 roku Nr 31,
poz. 266 ze zm.), uchwała lub zarządzenie organu
gminy sprzeczne z prawem są niewaşne. O niewaşności uchwały lub zarządzenia w całości lub w części
orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuşszym niş
30 dni od dnia doręczenia uchwały lub zarządzenia,
w trybie określonym w art. 90. Zgodnie z art. 93
ust. 1 ustawy, po upływie terminu wskazanego
w art. 91 ust 1 organ nadzoru nie moşe we własnym
zakresie stwierdzić niewaşności uchwały lub zarządzenia organu gminy. W tym przypadku organ nadzoru moşe zaskarşyć uchwałę lub zarządzenie do
sądu administracyjnego. Na podstawie art. 5 ustawy
z dnia 20 czerwca 1985r. o prokuraturze (tj. Dz. U.
2008 Nr 7, poz. 39 ze zm.) prokurator moşe wystąpić
do sądu administracyjnego o stwierdzenie niewaşności uchwały organu samorządu terytorialnego.
Legitymacja prokuratora do wniesienia skargi wynika równieş z treści art. 50 § 1 p.p.s.a.

W konsekwencji powyşszych wywodów Prokurator
Rejonowy we Wschowie wniósł o stwierdzenie niewaşności uchwały Rady Miejskiej w Szlichtyngowej
Nr XXIX/257/02.
W odpowiedzi na skargę Rada Miejską w Szlichtyngowej uznała zasadność skargi Prokuratora Rejonowego we Wschowej sygn. akt PA 14/10 z dnia 5 paŝdziernika 2010 roku w zakresie niezgodności § 5
ust. 1 uchwały Nr XXIX/257/02 Rady Miejskiej
w Szlichtyngowej z dnia 25 czerwca 2002r. W sprawie ustalania zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
z art. 21 ust. 3 pkt 1 – 7 w zw. z art. 4 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 roku. o ochronie praw lokatorów
(...). Jednocześnie Rada Miejska w Szlichtyngowej

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1985r.
o prokuraturze (t.j. Dz. U. 2008 Nr 7, poz. 39 ze zm.)
prokurator moşe wystąpić do sądu administracyjnego o stwierdzenie niewaşności uchwały organu samorządu terytorialnego. Legitymacja prokuratora do
wniesienia skargi do sadu administracyjnego wynika równieş z treści art. 50 § 1 p.p.s.a.
Sąd uwzględniając skargę na uchwałę, o której mowa w art. 3 § 2 pkt. 5 cytowanej ustawy, stwierdza
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jej niewaşność w całości lub w części albo stwierdza, şe została wydana z naruszeniem prawa, jeşeli
przepis szczególny wyłącza stwierdzenie jej niewaşności (art. 147 p.p.s.a.).
W orzecznictwie sądowym przyjęto, iş dla stwierdzenia niewaşności uchwały lub zarządzenia wystarczy istotne naruszenie prawa (oczywiste i bezpośrednie), nie jest zaś konieczne raşące naruszenie,
warunkujące stwierdzenie niewaşności decyzji czy
postanowienia, o jakim mowa w przepisie art. 156
§ 1 kpa, ale równieş nie wystarcza naruszenie nieistotne (wyrok WSA w Gliwicach z dnia 7 listopada
2007r., sygn. akt IV SA/Gl 928/07).
Przedmiotem kontroli sądowej w rozpoznawanej
sprawie jest uchwała Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 25 czerwca 2002 roku, Nr XXIX/257/02
w sprawie ustalania zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy.
Uchwała ta została podjęta na podstawie art. 21
ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2001 roku Nr 71,
poz. 733).
Z treści art. 21 ust. 1 pkt 1 tej ustawy wynika, şe rada
gminy uchwala wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, zaś z ust. 2,
iş zasady wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w tym zasady i kryteria wynajmowania lokali, których najem
jest związany ze stosunkiem pracy, jeşeli w mieszkaniowym zasobie gminy wydzielono lokale przeznaczone na ten cel.
Stosownie zaś do art. 21 ust. 3 powołanej ustawy
zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminu powinny określać
w szczególności: 1) wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem
lub w podnajem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego, oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą zastosowanie obnişek czynszu; 2) warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy; 3) kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony
i lokalu socjalnego; 4) warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami
lokali naleşących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokal w innych zasobach; 5) tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany
na czas oznaczony i o najem lokali socjalnych oraz
sposób poddania tych spraw kontroli społecznej;
6) zasady postępowania w stosunku do osób, które
pozostawały w lokalu opuszczonym przez najemcę
lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po
śmierci najemcy; 7) kryteria oddawania w najem
lokali o powierzchni uşytkowej przekraczającej
80 m2.
W myśl art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb
mieszkaniowych wspólnoty samorządowej naleşy
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do zadań własnych gminy. Jedną z takich form jest
podjęcie przez radę gminy na podstawie art. 21
ust. 1 pkt 2 i ust. 3 tej ustawy – uchwały w sprawie
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy.
Wobec powyşszego rada gminy musi określić zarówno wysokość dochodów jak i potrzeby mieszkaniowe, które będą uprawniały do uzyskania lokalu
z mieszkaniowego zasobu gminy. Gmina ma bowiem zaspokoić nie kaşdą subiektywną potrzebę
mieszkaniową, lecz potrzebę zobiektywizowaną warunkami zamieszkiwania uznanymi za kwalifikujące
do ich poprawy. Tak więc, rada gminy regulując
zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy, obowiązana jest
określić przesłanki przedmiotowe, którymi są warunki zamieszkiwania i wysokość dochodu. Wobec
tego warunki mieszkaniowe stanowią – obok wysokości dochodu – kryterium ustawowe, od spełnienia
którego zaleşy zawarcie umowy najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
Natomiast określone w art. 21 ust. 3 ustawy
o ochronie praw lokatorów kryteria wyboru osób
dotyczą jedynie pierwszeństwa zawarcia umowy
najmu lokalu.
Tak zatem art. 4 ust. 2 i art. 21 ust. 3 ustawy
o ochronie praw lokatorów wskazuje, şe nie wszyscy
mieszkańcy gminy będą mogli ubiegać się o wynajem od gminy lokalu mieszkalnego, gdyş przeszkodę
moşe stanowić – kryterium dochodowe, które ustala
rada gminy w uchwale, a takşe warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy,
stanowiące podstawowe przesłanki wynajmu lokali
z zasobu gminy. Brak jest natomiast jakichkolwiek
podstaw, aby do uchwały wprowadzać – jak w rozwaşanym przypadku – unormowania, które postawią w niekorzystnej sytuacji i bezpodstawnie zróşnicują sytuację osób znajdujących się w podobnych
warunkach materialnych i mieszkaniowych, które
być moşe kwalifikowałyby się do ubiegania się
o wynajem lokalu gminnego w świetle uregulowań
uchwały, gdyby nie wprowadzono niekorzystnych
dla nich postanowień. Zasady wynajmowania lokali
winny być tak skonstruowane by ci, spośród mieszkańców gminy, którzy spełniają podstawowe kryteria przedmiotowe, od których zaleşy wynajęcie lokalu z zasobu mieszkaniowego gminy, mieli równe
szanse na czynienie starań o uzyskanie lokalu,
z uwzględnieniem przewidzianego przez ustawodawcę pierwszeństwa zawarcia umowy najmu przysługującego osobom spełniającym wskazane w tym
względzie w uchwale kryteria.
Wspólnotę samorządową, o której mowa w art. 4
ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów tworzą,
zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, mieszkańcy gminy z mocy prawa. Przynaleşność do wspólnoty samorządowej powstaje zatem
z mocy prawa z chwilą zamieszkania na terenie danej gminy, a więc bez względu na długość okresu
zamieszkania. Miejsce zamieszkania definiuje zaś
art. 25 kc, zgodnie z którym miejscem zamieszkania
osoby fizycznej jest miejscowość, w której ta osoba
przebywa z zamiarem stałego pobytu.
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Stosując powyşsze zasady do rozpoznawanej spawy
stwierdzić naleşy, şe Rada Miejska w Szlichtyngowej
nie była umocowana do przyjęcia, şe wynajmuje
lokale mieszkalne mieszkańcom posiadającym stałe
zameldowanie na terenie Gminy Szlichtyngowa
przez okres co ostatnich 5 lat (§ 5 ust. 1) oraz, şe
pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu osobom pozostającym w trudnych warunkach mieszkaniowych i posiadających niskie dochody przysługuje
osobom (rodzinom), mieszkającym i zameldowanym w tej gminie na pobyt stały nie krótszy niş 5 lat
od daty złoşenia wniosku (§ ust. 2 ), skoro wspólnotę samorządową tworzą wszyscy mieszkańcy gminy,
w tym takşe ci, którzy zamieszkują na jej terenie i są
zameldowane, przez okres krótszy niş 5 lat. Z kolei
ustawowym zadaniem gminy jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych całej wspólnoty samorządowej, a zatem wszystkich jej mieszkańców i to bez
stosowania czasowego ograniczenia zameldowania;
dotyczy to takşe wynajmu lokali naleşących do zasobu mieszkaniowego gminy.
Rada Miejska w Szlichtyngowej wprowadziła w ten
sposób dodatkowe kryterium pozaustawowe, dyskryminujące osoby, które mieszkają na terenie gminy i są zameldowane przez okres krótszy niş 5 lat
i starają się o uzyskanie lokalu na podstawie umowy
najmu z mieszkaniowego zasobu gminy, mimo şe
spełniają pozostałe kryteria uprawniające je do uzyskania tego lokalu.
W ocenie Sądu, zgodnie z powołanymi wyşej przepisami ustawy o ochronie najemców, zasady wynajmowania lokali winny być zaś tak skonstruowane
aby ci spośród mieszkańców gminy, którzy spełniają
podstawowe kryteria przedmiotowe (jak warunki
zamieszkiwania i wysokość dochodu), a od których
zaleşy wynajęcie lokalu z zasobu mieszkaniowego
gminy, mieli równe szanse na czynienie starań
o uzyskanie lokalu, z uwzględnieniem przewidzianego przez ustawodawcę pierwszeństwa zawarcia
umowy najmu przysługującego osobom spełniającym wskazane w tym względzie w uchwale kryteria
(wyrok NSA z dnia 17 listopada 2004 roku w spr.
I OSK 883/04, LEX Nr 164541, wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia
5 paŝdziernika 2005 roku w spr. II SA/Wr 110/03,
z dnia 22 stycznia 2008 roku w spr. IV SA/Wr 541/07,
z dnia 4 grudnia 2008 roku w spr. IV SA/Wr 485/08,
z dnia 12 sierpnia 2010 roku w spr. IV SA/Wr 338/10).
Rada Miejska w Szlichtyngowej stanowiąc w § 5
ust. 1 zaskarşonej uchwały, iş: „gospodarując swoim
zasobem mieszkaniowym, wynajmuje lokale mieszkalne mieszkańcom posiadającym stałe zameldowanie na terenie Gminy Szlichtyngowa przez okres
ostatnich 5 lat” przekroczyła tym samym upowaşnienie ustawowe zawarte w art. 21 ust. 3 pkt 3 ustawy o ochronie praw lokatorów. Tak samo naleşy
ocenić § 9 ust. 2 zaskarşonej uchwały, w myśl którego „lokale mieszkalne mogą być równieş wynajmowane osobom pozostającym w trudnych warunkach
mieszkaniowych (…) o ile mieszkają i są zameldowani w gminie Szlichtyngowa na pobyt stały nie
krótszy niş 5 lat od daty złoşenia wniosku”.
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Sąd orzekający w sprawie zwrócił uwagę, şe omawiany przepis zaskarşonej uchwały narusza art. 94
Konstytucji RP, zgodnie z którym organy samorządu
terytorialnego ustanawiają akty prawa miejscowego
obowiązujące na obszarze ich działania na podstawie i w granicach upowaşnień zawartych w ustawie,
a takşe art. 7 Konstytucji, w myśl którego uchwały
organów samorządu terytorialnego mogą być podejmowane wyłącznie na podstawie i w granicach
prawa.
Tenşe przepis narusza równieş zasady techniki prawodawczej określone w § 143 w związku z § 115
załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku "Zasady techniki
prawodawczej" (Dz. U. z 2002 roku Nr 100, poz. 908).
Stosownie do tych przepisów w uchwale zamieszcza
się tylko przepisy regulujące sprawy przekazane do
unormowania w przepisie upowaşniającym (upowaşnieniu ustawowym). Przepisy załącznika precyzują ogólną zasadę, z której wynika konieczność
istnienia upowaşnienia ustawowego do podejmowania aktów normatywnych przez radę gminy. Zakres kompetencji rady gminy wyznaczają więc przepisy ustawy. Zaskarşona uchwała jest aktem prawa
miejscowego i stosuje się do niej wszystkie przytoczone unormowania.
Niezaleşnie od powyşszego, odnosząc się do argumentacji odpowiedzi na skargę wskazać trzeba, iş
nie zasługuje na uwzględnienie argument Gminy, şe
zaskarşona uchwała jest zgodna z prawem, poniewaş nie została zakwestionowana przez organ nadzoru. Nie oznacza to bowiem, şe uchwała ta nie moşe być zaskarşona do sądu przez inny podmiot posiadający stosowną legitymację określoną w przepisach prawa, w tym przez prokuratora i tym samym
wzruszona poprzez stwierdzenie jej niewaşności
w całości lub w części.
Zdaniem Sądu ustawowe uprawnienie rady gminy
do określania w drodze uchwały zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu gminy nie obejmuje takich okoliczności warunkujących dopuszczalność zawarcia umowy najmu, które nie wynikają z treści omawianej ustawy.
W tym miejscu przywołać naleşy stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego wyraşone w wyroku z dnia 22 stycznia 2010r., sygn. akt I OSK
1318/09, şe jakkolwiek przepis art. 21 ust. 3 ustawy
wskazuje, iş zawarte w nim wyliczenie stosownych
okoliczności nie jest wyczerpujące – ustawodawca
uşył w tym przepisie sformułowania iş "zasady wynajmowania (...) powinny określać w szczególności",
to jednak ustawowe określenie warunków dopuszczających zawarcie umowy najmu w art. 4 ust. 2
oraz w art. 5, art. 6 i art. 9 ustawy, wyklucza dopuszczalność wprowadzenia przez radę gminy innych
jeszcze warunków, w rozpatrywanej sprawie dotyczących zamieszkiwania i stałego zameldowania
przez okres co najmniej 5lat, jako nie mających
umocowania w ustawie, przez tych przyszłych najemców.
Słuszne jest zatem stanowisko skarşącego, iş wskazany przezeń przepis § 5 ust. 1 oraz § 9 ust. 2 zaskarşonej uchwały w istotny sposób narusza cytowane
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przepisy art. 4, art. 21 ust. 1 oraz 2 a takşe ust. 3
ustawy o ochronie praw lokatorów. W ocenie Sądu
powyşsze stwierdzone w zaskarşonej uchwale uchybienia o charakterze istotnych naruszeń prawa skutkują stwierdzeniem ich niewaşności.
Omawiane przepisy wskazują na krąg osób uprawnionych do ubiegania się o wynajmowanie lokali
wchodzących w skład gminnych zasobów mieszkaniowych i tym samym tworzą podstawową zasadę
konstrukcyjną uchwały. Sąd zwrócił uwagę, şe ust. 2
§ 5 uchwały jest kontynuacją ust. 1, bez którego nie
moşe samodzielnie funkcjonować. Wyeliminowanie
z obrotu prawnego całego zatem § 5 oraz § 9 ust. 2,
zawierających regulacje dotknięte niewaşnością,
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podwaşa istnienie pozostałej części uchwały jako
powiązanej podmiotowo z zaskarşonymi przepisami.
Kierując się powyşszymi wnioskami Sąd stwierdził,
şe eliminacja z obrotu prawnego przepisów uchwały
o zasadniczym dla jej bytu znaczeniu, powoduje
konieczność eliminacji zaskarşonej uchwały w całości.
W istniejącym stanie rzeczy, Sad z powołaniem się
na przepis art. 147 § 1 p.p.s.a., stwierdził niewaşność
całej zaskarşonej uchwały. W tym teş zakresie
uchwała nie podlega wykonaniu (art. 152 p.p.s.a.).
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