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UCHWAŁA NR III/11/10
RADY GMINY BOJADŁA
z dnia 22 grudnia 2010r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w należnościach pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,
w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do
udzielania tych ulg
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: Dz. U.
z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U.
z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U.
z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U.
z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U.
z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U.
z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,
poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146,
Nr 106, poz. 675), art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240 ze zm. Dz. U. z 2010r. Nr 28,
poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152,
poz. 1020) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w naleşnościach pienięşnych mających charakter cywilnoprawny, warunki
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,
w których ulga stanowić będzie 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 Bojadła i jej jednostkom podległym;
2) ulgach – naleşy przez to rozumieć umorzenie,
odroczenie lub rozłoşenie na raty spłaty naleşności w całości lub części;
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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, 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
(tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404
z póŝn. zm.);
7) rozporządzeniu – naleşy przez to rozumieć rozporządzenie 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).
§ 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 uzasadnionych 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 w przejściowej trudnej sytuacji ekonomicznej, z zastrzeşeniem, şe nie spełnia kryteriów określonych w pkt 9 – 11 Wytycznych
wspólnotowych dotyczących pomocy państwa
w celu ratowania i restrukturyzacji zagroşonych
przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 1.10.2004).
2. Od naleşności, której spłatę odroczono lub
rozłoşono na raty, odsetki ustawowe 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 wymagalna 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 dnia zapłaty.
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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) Wójt do wysokości 10 – krotnej stawki najnişszego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych,
2) dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych, jeşeli wartość naleşności nie przekracza
1.500zł.
§ 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 następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli organu uprawnionego, które stanowi podstawę odpisu w księgach rachunkowych.
§ 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:
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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 wezwania w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia oraz bez odrębnego powiadomienia.
§ 8. 1. Organ uprawniony, na wniosek podmiotu
prowadzącego działalność gospodarczą, moşe
udzielać ulg, które:
1) nie stanowią pomocy publicznej;
2) mogą stanowić 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.) – określone w § 3 ust. 1 pkt 2 niniejszej uchwały.
2. 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) zaświadczenia lub oświadczenia, o których
mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy;
2) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

Poz. 480
którego wzór określa załącznik do rozporządzenia;

3) sprawozdania finansowe, o których mowa
w § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia.
3. W celu zapewnienia zgodności udzielanej pomocy z przepisami rozporządzenia Komisji (WE)
Nr 1998/2006, organ uprawniony, na podstawie
otrzymanych zaświadczeń lub oświadczeń oraz informacji i sprawozdań wymienionych w ust. 2, dokonuje oceny dopuszczalności udzielenia pomocy
de minimis w formie ulg wynikających z niniejszej
uchwały.
§ 9. Przepisy § 3 – 8 stosuje się odpowiednio do
umorzenia, 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 Gminy
Nr XXXIV/173/10 dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie
określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu
udzielania ulg w spłacie naleşności pienięşnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających
Gminie Bojadła i jej jednostkom podległym, warunki
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,
w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
(Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z 23 czerwca
2010r. Nr 58, poz.794).
§ 11. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Elżbieta Szwajkowska
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/11/10
Rady Gminy Bojadła
z dnia 22 grudnia 2010r.

.............................................................
imię i nazwisko/nazwa przedsiębiorcy
.............................................................
.............................................................
adres/siedziba
……………………………………….
NIP
……………………………………….
PESEL

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

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

Lp.

imię i nazwisko

Wiek

Pokrewieństwo

Miejsce pracy/nauki źródło dochodu

Wysokość dochodu

Wnioskodawca:

Dołączam dokumenty potwierdzające wykazane dochody / brak dochodów.
2) pozostaję w związku małşeńskim
 TAK, majątkowe stosunki małşeńskie określa:
 wspólność ustawowa
 rozdzielność majątkowa:..................................................................................................................................
data i nr notarialnej umowy małşeńskiej
 NIE, małşeństwo zostało rozwiązane
.........…………………………………………………………………...............................................………….………………
data rozwiązania małşeństwa, sygnatura akt, sąd, który wydał orzeczenie o rozwiązaniu małşeństwa
 NIE
* Wg stanu na koniec miesiąca poprzedzającego złoşenie wniosku o zastosowanie ulgi
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2. Warunki mieszkaniowe:
Zajmowane mieszkanie stanowi moją własność:
 TAK,
 NIE,.............................................................................................................................................................................
proszę podać na jakich zasadach jest zajmowane (najem, uşyczenie - od kogo)

.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Powierzchnia mieszkania: ..................m2.

3. Miesięczne, stałe obciążenia finansowe wnioskodawcy:
1) czynsz/ podatek od nieruchomości ........................................................................................................................
2) gaz ............................................................................................................................................................................
3) energia elektryczna .................................................................................................................................................
4) woda …… ………………………………………………….............................................………………………………...
5) wywóz nieczystości..................................................................................................................................................
6) telefon, w tym abonament telefoniczny.................................................................................................................
7) RTV / telewizja przewodowa ..................................................................................................................................
8) alimenty ...................................................................................................................................................................
9) spłata kredytu …………………………………………........……...........................................………………….……….
10) inne:………………………………………………….............................................................................................……
Dołączam dokumenty potwierdzające powyşsze obciąşenia finansowe (decyzje, umowy, faktury, dowody
wpłat itp.)
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/prowadził…m 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) data likwidacji ..........................................................................................................................................................
 NIE
6. Pomoc osób trzecich:
1) jestem na utrzymaniu osób trzecich:
 TAK, ...........................................................................................................................................................................
proszę podać imię, 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
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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. Jest mi znana odpowiedzialność
karna za podanie nieprawdziwych danych.

………………………………………………………………….….
data, czytelny podpis wnioskodawcy
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UCHWAŁA NR IIII/21/2010
RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE
z dnia 22 grudnia 2010r.
w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej określenia stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póŝn. zm.) oraz art. 5
ust. 1 i 4, art. 7 ust 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r.
Nr 121, poz. 844 z póŝn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Gminy Nr XXXVIII/213/10
z dnia 5 listopada 2010r. § 1 pkt 2 lit. d otrzymuje
brzmienie:

4 19

ce tych świadczeń – 1,64 od 1m2 powierzchni
uşytkowej.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 2011 roku.
Uchwała podlega podaniu do wiadomości na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy Trzebiechów.

Przewodniczący Rady
„d) związanych z prowadzeniem działalności goKrzysztof Okińczyc
spodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielają=======================================================================================

482
42 0

UCHWAŁA NR III/17/2010
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY
z dnia 28 grudnia 2010r.
w sprawie Statutu Miejskiego Zakładu Komunalnego w Łęknicy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.)
oraz art. 16 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r.
Nr 157, poz. 1240 ze zmian.) Rada Miejska w Łęknicy
uchwala, co następuje:
Statut Miejskiego Zakładu Komunalnego w Łęknicy
Rozdział I

5) niniejszego Statutu.
2. Zakład jest samorządowym zakładem budşetowym Gminy Łęknica.
3. Zakład moşe uşywać nazwy skróconej „MZK
w Łęknicy”.
§ 2. 1. Siedziba Zakładu mieści się przy ulicy
Hanki Sawickiej 1 w Łęknicy.
2. Zakład nie posiada osobowości prawnej.

Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Miejski Zakład Komunalny w Łęknicy,
zwany dalej Zakładem, działa na podstawie:

3. Zakład jest jednostką organizacyjną gminy
podporządkowaną Radzie Miejskiej w Łęknicy i działa na terenie Gminy Łęknica.

1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze
zm.),

4. Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje
Burmistrz Łęknicy.

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),
3) ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce
komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 ze
zm.),
4) uchwały Nr XV/68/91 Rady Miejskiej w Łęknicy
z dnia 2 sierpnia 1991r. w sprawie zarządzania
komunalnymi
zasobami
mieszkaniowymi
– utworzenie zakładu budşetowego pod nazwą
Miejski Zakład Komunalny,

5. Zakład odpłatnie wykonuje zadania, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych oraz dotacji z budşetu Gminy.
Rozdział II
Cele i przedmiot działania Zakładu
§ 3. 1. Podstawowym celem działalności Zakładu
jest realizowanie obowiązkowych zadań własnych
Gminy Łęknica w zakresie usług komunalnych.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 24

– 2407 –

Poz. 482

2. Przedmiotem działalności Zakładu jest zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców Gminy
Łęknica w zakresie:

4) przekazywanie Burmistrzowi Łęknicy i Radzie
Miejskiej w Łęknicy informacji o sytuacji finansowej Zakładu i z jego bieşącej działalności.

1) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji,
usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń
sanitarnych, w szczególności:

4. Dyrektor jest zwierzchnikiem słuşbowym pracowników Zakładu.

a) zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
b) zbiorowego odprowadzania ścieków,
c) wywozu nieczystości płynnych,
d) utrzymania czystości i porządku na terenach
gminnych,
2) gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania
lokalami uşytkowymi,
3) dróg, ulic, mostów i placów, w szczególności
bieşącego utrzymania gminnych dróg, ulic,
chodników i placów, a w tym zimowego utrzymania dróg,
4) zieleni gminnej i zadrzewień,
5) gospodarki składowiskiem odpadów stałych,
6) cmentarzy komunalnych.
Rozdział III
Zarządzanie i organizacja Zakładu
§ 4. Zakładem kieruje Dyrektor Zakładu.
§ 5. 1. Dyrektor Zakładu zarządza Zakładem jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Burmistrza Łęknicy i jest odpowiedzialny za stan i działalność Zakładu.
2. Zwierzchnikiem słuşbowym Dyrektora Zakładu
jest Burmistrz Łęknicy, który w szczególności:
1) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z Dyrektorem Zakładu,
2) ustala zakres czynności Dyrektora Zakładu,
3) sprawuje nadzór i kontrolę nad pracą Dyrektora
Zakładu.
3. Do zadań Dyrektora Zakładu naleşy w szczególności:
1) reprezentowanie Zakładu na zewnątrz,
2) racjonalne
gospodarowanie
funduszami
i składnikami majątku pozostającymi w dyspozycji Zakładu,
3) opracowywanie planów działania Zakładu
i przedkładanie sprawozdań z ich wykonania,

5. Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników zatrudnionych w Zakładzie.
§ 6. 1. Dyrektor Zakładu prowadzi działalność
w granicach zatwierdzonego planu rzeczowofinansowego zatwierdzonego przez Burmistrza Łęknicy przy pomocy:
1) głównego księgowego,
2) podległych stanowisk pracy.
2. Szczegółową strukturę organizacyjną Zakładu
i podział zadań ustala Dyrektor Zakładu.
Rozdział IV
Szczegółową strukturę organizacyjną Zakładu
i podział zadań ustala Dyrektor Zakładu.
§ 7. 1. Gospodarka finansowa Zakładu prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240 ze zm.), dotyczących samorządowego zakładu budşetowego.
2. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest
roczny plan finansowy.
3. Zakład pokrywa koszty swojej działalności
z przychodów własnych oraz z dotacji uzyskiwanych
z budşetu Gminy Łęknica.
4. Zakład posiada odrębny rachunek bankowy.
5. Samorządowy Zakład budşetowy odpłatnie
wykonuje zadania, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych, do których naleşą:
a) wpłaty z czynszów najmu administrowanych
budynków i lokali,
b) opłaty za zuşycie wody,
c) opłaty za odprowadzenie ścieków,
d) opłaty cmentarne,
e) inne ustalone
przepisów.

w ramach

obowiązujących

6. Samorządowy Zakład budşetowy otrzymuje
z budşetu Gminy dotacje przedmiotowe, dotacje
celowe na zadania bieşące oraz dotacje celowe na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji zatwierdzonych w rocznym planie inwestycyjnym, z których rozlicza się na koniec okresu
sprawozdawczego.
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Rozdział V

Rozdział VII

Mienie Zakładu
§ 8. 1. Zakład wyposaşony jest w mienie Gminy
Łęknica w zakresie niezbędnym do prowadzenia
działalności statutowej.

Postanowienia końcowe
§ 10. 1. Dyrektor Zakładu ponosi odpowiedzialność za wprowadzanie i przestrzeganie postanowień
niniejszego statutu.

2. Dyrektor gospodaruje i zarządza mieniem pozostającym w dyspozycji Zakładu na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Łęknicy.

2. Zmiana zakresu działania lub likwidacji Zakładu moşe nastąpić uchwałą Rady Miejskiej w Łęknicy.

Rozdział VI

3. W sprawach związanych z funkcjonowaniem
Zakładu, a nie uregulowanych niniejszym Statutem,
stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące,
związane z przedmiotem działalności Zakładu.

System kontroli wewnętrznej
§ 9. 1. Dyrektor Zakładu organizuje i zabezpiecza
prawidłowe funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej. Szczegółowy tryb i zasady przeprowadzania kontroli wewnętrznej określi zarządzenie Kierownika.
2. Dyrektor Zakładu sprawuje ogólny nadzór nad
skutecznością działania Zakładu i prawidłowością
realizacji wniosków z kontroli wewnętrznej oraz napływających spoza Zakładu danych o nieprawidłowościach, a w szczególności od usługobiorców
i organów kontrolnych.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.
§ 12. Traci moc uchwała Nr XIX/95/2000 Rady
Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 marca 2000r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Zakładu Komunalnego w Łęknicy oraz uchwała Nr XXXVII/194/02
Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 17 czerwca 2002r.
w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Zakładu Komunalnego w Łęknicy.
§ 13. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Andrzejewski
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UCHWAŁA NR III/18/2010
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY
z dnia 28 grudnia 2010r.
w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 5a
ust. 1 i ust. 4 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
Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok o następującej treści:
Roczny program współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2011 rok

Rozdział I
Postanowienia ogólne
Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:
1) programie – naleşy przez to rozumieć Roczny
program współpracy Gminy Łęknica 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. z 2003r.
Nr 96, poz. 873 z póŝn. zm.),
3) organizacjach pozarządowych – naleşy przez to
rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku
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publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
z 2003r. 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 II
Cel główny i cele szczegółowe programu
1. Cel główny: Budowanie i umacnianie partnerstwa między Gminą Łęknica a organizacjami pozarządowymi.
2. Celami szczegółowymi Programu są:
1) promowanie rozwoju działalności lokalnej
i tworzenie warunków do budowania współpracy między organem samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi,

Poz. 483

6) jawności – rozumiane jako udostępnienie przez
strony współpracy informacji o zamiarach, celach, kosztach i efektach współpracy, a takşe ze
strony Gminy Łęknica o środkach finansowych
zaplanowanych w budşecie gminy na współpracę oraz kryteriach i sposobie oceny projektów. Zasada jawności obliguje organizacje pozarządowe do udostępnienia Gminie Łęknica
danych dotyczących struktury organizacyjnej,
sposobu funkcjonowania, prowadzenia działalności statutowej.
Rozdział IV
Zakres przedmiotowy współpracy
Przedmiotem współpracy Gminy z podmiotami
prowadzącymi działalność poşytku publicznego jest:
1) realizacja zadań gminy określanych w ustawach;

2) wzmacnianie skuteczności i efektywności wykonywania zadań publicznych,

2) podwyşszanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców gminy;

3) określenie priorytetowych zadań publicznych,

3) określanie potrzeb społecznych i sposobu ich
zaspokajania.

4) poprawa jakości şycia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy Łęknica,
5) zapewnienie efektywnego i oszczędnego realizowania zadań publicznych poprzez włączenie
do wykonania tych zadań organizacji,
6) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,
7) rozwijanie poczucia przynaleşności organizacji
do społeczności lokalnej Gminy Łęknica.
Rozdział III
Zasady współpracy
Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi
odbywa się na zasadach:
1) pomocniczości – co oznacza, şe Gmina Łęknica
powierza 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 w określeniu potrzeb i problemów
mieszkańców gminy, wypracowania sposobów
ich rozwiązania, definiowania zadań przeznaczanych do realizacji,
4) efektywności – co polega na wspólnym dąşeniu
Gminy Łęknica 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;

Rozdział V
Formy współpracy
Współpraca Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi moşe przyjąć formę finansową lub pozafinansową.
1) Finansowe formy współpracy to:
a) powierzanie wykonania zadań publicznych,
wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie
ich realizacji;
b) wspieranie wykonania zadań publicznych,
wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
2) Pozafinansowe formy współpracy to:
a) wzajemne informowanie się o planowanych
kierunkach działalności i współdziałanie
w celu zharmonizowania tych kierunków;
b) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych
w dziedzinach działalności statutowej tych
organizacji;
c) tworzenie zespołów roboczych o charakterze
doradczym
i
inicjatywnym,
złoşonych
z przedstawicieli organizacji pozarządowych
oraz przedstawicieli właściwych organów
administracji publicznej;
d) nieodpłatne udostępnianie w miarę moşliwości lokali gminnych na potrzeby organizacji pozarządowych;
e) prowadzenie i aktualizacja na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łęknicy elektronicznej bazy danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie Gminy
Łęknica;
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objęcie honorowym patronatem przez Burmistrza Łęknicy działań i programów prowadzonych przez organizacje;

g) udzielanie
rekomendacji
organizacjom
współpracującym z Gminą Łęknica, które
ubiegają się o środki finansowe ze ŝródeł
zewnętrznych;
h) wzmacnianie instytucjonalne i merytoryczne
organizacji, w szczególności poprzez konsultacje, szkolenia, konferencje.

Poz. 483
2. Podmiotami realizującymi program są:

1) Rada Miejska w Łęknicy:
a) wytycza kierunki polityki społecznej Gminy,
b) określa wysokość środków finansowych
przeznaczonych na realizację współpracy
Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi;
2) Burmistrz Łęknicy:

Rozdział VI

a) podejmuje decyzję o priorytetach współpracy z organizacjami pozarządowymi,

Priorytetowe zadania publiczne
1. W roku 2011 priorytetowe obszary współpracy
obejmują sferę zadań z zakresu:

b) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację
zadań publicznych oraz powołuje Komisje
Konkursowe,

1) organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieşy
z elementami profilaktyki uzaleşnień,

c) wybiera najkorzystniejsze oferty realizacji zadań publicznych na podstawie rekomendacji
Komisji Konkursowych;

2) organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych
i turystycznych dla mieszkańców Łęknicy.
2. Zadania publiczne określone w ust. 1 organizowane są na podstawie konkursów na zadania publiczne, szczegółowo opisujących zakres realizowanych zadań.
3. 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.
4. O środki w ramach współpracy mogą ubiegać
się wyłącznie organizacje prowadzące działalność na
rzecz mieszkańców Gminy Łęknica.
Rozdział VII
Okres realizacji programu
1. Program będzie realizowany w okresie od
1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.
2. Rozliczenie dotacji przyznanych na podstawie
tego programu moşe nastąpić do dnia 30 stycznia
2012r.
Rozdział VIII
Sposób realizacji programu
1. 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.

3) Referat Finansowy Urzędu Miejskiego w ramach:
a) przygotowanie ogłoszeń o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych,
b) wspieranie Burmistrza w wykonywaniu zadań wymienionych w pkt 2,
c) sporządzania umów na realizację zadań publicznych;
4) Koordynator ds. współpracy z organizacjami
pozarządowymi w zakresie:
a) przygotowanie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
b) koordynowanie współpracy pomiędzy komórkami Urzędu w zakresie prowadzenia
jednolitego wykazu zadań zlecanych organizacjom pozarządowym i udzielonego im dofinansowania,
c) organizacyjnego
przygotowania
działań
w zakresie współpracy z organizacjami,
d) stałego monitorowania i wskazywanie nowych rozwiązań współpracy,
e) gromadzenia i rozpowszechniania istotnych
informacji dla działalności podmiotów programu,
f)

publikacji ogłoszeń o otwartych konkursach
ofert na realizację zadań publicznych,

g) informowania oferentów o zatwierdzonych
przez Burmistrza Łęknicy wynikach rozpatrzenia ofert poprzez publikowanie wyników;
5) Organizacje pozarządowe:
a) realizują zadania publiczne w oparciu
o umowy podpisane z Gminą Łęknica oraz
w ramach pozafinansowych form współpracy.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 24

– 2411 –

Rozdział IX
Wysokość środków przeznaczanych na realizację
programu
1. Realizacja programu finansowana będzie
z budşetu Gminy Łęknica oraz środków finansowych
będących w dyspozycji organizacji pozarządowych,
w tym pozyskanych przez nie środków zewnętrznych.
2. Realizacja zadań przy udziale organizacji pozarządowych moşe nastąpić w ramach innych szczegółowych programów, w tym: Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych.
3. W 2011 roku na realizację zadań objętych niniejszym programem przeznacza się kwotę 11.000zł.
Rozdział X
Sposób oceny realizacji programu
1. Ocenę realizacji programu przeprowadza się
w celu weryfikacji jego skuteczności oraz wprowadzenia ewentualnych zmian w następnych latach.
2. 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.
3. Burmistrz Łęknicy przedstawi Radzie Miejskiej
w Łęknicy sprawozdanie z realizacji programu
w terminie do dnia 30 kwietnia 2012r.
Rozdział XI
Sposób tworzenia programu oraz przebieg
konsultacji
Roczny Program Współpracy Gminy Łęknica 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 Łęknica. Konsultacje zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 uchwały
Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia

Poz. 483

28 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności
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 miały formę bezpośredniego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych w dniu 27 paŝdziernika 2010r. Projekt Programu zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Łęknicy.
Rozdział XII
Tryb powoływania i zasady działania komisji
konkursowych do opiniowania ofert
1. Komisje konkursowe powoływane są przez
Burmistrza Łęknicy w celu opiniowania ofert złoşonych w otwartych konkursach.
2. Do kaşdego konkursu powoływana jest odrębna komisja konkursowa.
3. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Burmistrza Łęknicy oraz przedstawiciele
organizacji pozarządowych nie biorących udziału
w konkursie.
4. Komisja konkursowa powoływana jest Zarządzeniem Burmistrza Łęknicy po zamknięciu konkursu.
5. Do członków komisji konkursowych biorących
udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071 ze zmianami) dotyczące wyłączenia pracownika.
6. W przypadku wyłączenia z postępowania lub
nieobecności członków komisji, posiedzenie odbywa
się pod warunkiem, şe bierze w nim udział co najmniej połowa składu komisji.
7. Udział w pracach komisji konkursowych jest
nieodpłatny.
8. Członkowie komisji wybierają spośród siebie
przewodniczącego.
9. 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.
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10. 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.
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11. Komisja ustalając propozycje kwot dotacji dla
organizacji pozarządowych, które złoşyły ofertę
w konkursie, uwzględnia wysokość środków
publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
12. Z przebiegu prac komisja sporządza protokół
zawierający w szczególności ilość złoşonych w terminie ofert, uzasadnienie wyboru lub odrzucenia
ofert uczestniczących w postępowaniu konkursowym oraz propozycje kwot dotacji dla wybranych
ofert.
13. Protokół z przebiegu prac komisji przedkłada
się Burmistrzowi Łęknicy.
14. Ostateczną decyzję w sprawie wyboru ofert
oraz wysokości dotacji podejmuje Burmistrz
w oparciu o protokół komisji.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Jan Andrzejewski
=======================================================================================
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UCHWAŁA NR III/10/10
RADY GMINY ZIELONA GÓRA
z dnia 28 grudnia 2010r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 5
ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r., Nr 95, poz. 613
z póŝn. zm.)
§ 1. W uchwale Nr XLVII/381/10 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 24 września 2010r. w sprawie podatku od nieruchomości, zmienionej uchwałą
Nr XLVIII/392/10 Rady Gminy Zielona Góra z dnia
25 paŝdziernika 2010r., w § 1 pkt 2 lit. d otrzymuje
brzmienie:
„d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
42 2

zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,06zł od 1m2 powierzchni
uşytkowej,
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zielona Góra.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w sołectwach i tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Zielona Góra.
Przewodniczący Rady
Jacek Rusiński
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UCHWAŁA NR III/13/10
RADY GMINY ZIELONA GÓRA
z dnia 28 grudnia 2010r.
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Ochli
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póŝn. zm.) w związku
z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku
o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19,
poz. 115 z póŝn. zm.) uchwala się , co następuje:

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zielona Góra.

§ 1. Drodze wewnętrznej zlokalizowanej na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 265/8,
265/16 i 265/21 połoşonych na terenie wsi Ochla,
nadaje się nazwę ulicy "PRZYLEŚNA".

Przewodniczący Rady
Jacek Rusiński
_________________________________________

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

*Nie dołączono załącznika

§ 2. Szczegółowe połoşenie ulicy, o której mowa
w § 1, określa załącznik Nr 1 do uchwały*.
42 3
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UCHWAŁA NR III/14/10
RADY GMINY ZIELONA GÓRA
z dnia 28 grudnia 2010r.
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Przylepie
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póŝn. zm. ) w związku
z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku
o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19,
poz. 115 z póŝn. zm.) uchwala się, co następuje :
§ 1. Drodze wewnętrznej zlokalizowanej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 765/24, połoşonej na terenie wsi Przylep, nadaje się nazwę
ulicy „ZAKŁADOWA”.

§ 2. Szczegółowe połoşenie ulicy, o której mowa
w § 1 określa załącznik Nr 1 do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zielona Góra.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jacek Rusiński
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Poz. 486
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/14/10
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 28 grudnia 2010r.
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UCHWAŁA NR III/16/10
RADY GMINY ZIELONA GÓRA
z dnia 28 grudnia 2010r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Straży Gminnej w Zielonej Górze i nadania jej
regulaminu
Na podstawie art. 2, art. 6 ust. 2 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 roku o straşach gminnych (Dz. U
Nr 123, poz. 779 z póŝn. zm) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póŝn. zm.)
uchwala się, co następuje :

(Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2005r. Nr 32, poz. 739)
uchyla się § 1 ust. 3.
§ 2. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
§ 1. W uchwale Nr XXXIV/219/05 Rady Gminy
Jacek Rusiński
Zielona Góra z dnia 19 kwietnia 2005 roku w sprawie
utworzenia Straşy Gminnej w Zielonej Górze
=======================================================================================
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UCHWAŁA NR III/19/10
RADY GMINY ZIELONA GÓRA
z dnia 28 grudnia 2010r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Komunalnego Zakładu Gospodarczego Gminy Zielona
Góra z siedzibą w Zawadzie
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) uchwala się,
co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXIII/213/05 Rady Gminy
Zielona Góra z dnia 31 marca 2005r. w sprawie
uchwalenia Statutu Komunalnego Zakładu Gospodarczego Gminy Zielona Góra z siedzibą w Zawadzie
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Komunalny Zakład Gospodarczy Gminy
Zielona Góra działa na podstawie przepisów:
1) uchwały Nr XX/32/92 Rady Gminy Zielona
Góra z dnia 16 czerwca 1992r. w sprawie powołania zakładu budşetowego pod nazwą "Komunalny Zakład Gospodarczy Gminy Zielona Góra
z/s
w
Zawadzie",
zmienionej
uchwałą
Nr XXIV/10/93 z dnia 19 stycznia 1993r., uchwałą
Nr XXVI/12/94 z dnia 26 maja 1994r. oraz uchwałą Nr XV/2/96 z dnia 26 marca 1996r.,
2) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z póŝn. zm.),
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póŝn.
zm.),

4) ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223,
poz. 1458),
5) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50,
poz. 398 z póŝn. zm.),
6) niniejszego statutu."
2) w § 3 po wyrazach "ul. Szkolna 18 jest" dodaje
się wyraz
"samorządowym",
3) w § 4:
a) w pkt 3 uchyla się literę "b",
b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) w zakresie zieleni gminnej i zadrzewień, na
terenach przekazanych Zakładowi do utrzymania, w tym:
a) zarządzanie i bieşące utrzymanie terenów
zielonych,
b) pielęgnacja drzew i krzewów oraz koordynacja nasadzeń,"
c) uchyla się pkt 5,
4) w § 13 uchyla się pkt 2.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zielona Góra.

Poz. 488, 489, 490

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jacek Rusiński
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UCHWAŁA NR IV/16/10
RADY MIEJSKIEJ W KARGOWEJ
z dnia 29 grudnia 2010r.
w sprawie umiejscowienia Straży Miejskiej w Kargowej oraz uchylenia uchwały
Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 roku o straşach gminnych (Dz. U. Nr 123,
poz. 779 z póŝn. zm.) w związku z art. 1 pkt 3 ustawy
z dnia 22 maja 2009r. o zmianie ustawy o straşach
gminnych, ustawy o Policji oraz ustawy Prawo
o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 97, poz. 803) uchwala
się, co następuje:

Nr XVII/114/08 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia
30 czerwca 2008r. w sprawie zmiany regulaminu
Straşy Miejskiej w Kargowej (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 78, poz. 1276 )

§ 1. Postanawia się o umiejscowieniu Straşy
Miejskiej w Kargowej w strukturze Urzędu Miejskiego w Kargowej.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.

Przewodnicząca Rady
§ 2. Uchyla się uchwałę Nr V/33/07 Rady MiejDanuta
Wilińska-Grzesiuk
skiej w Kargowej z dnia 7 lutego 2007r. w sprawie
nadania regulaminu Straşy Miejskiej w Kargowej
(Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 25, poz. 403 ) i uchwałę
=======================================================================================
42 7

490
42 8

UCHWAŁA NR IV/11/10
RADY GMINY KRZESZYCE
z dnia 29 grudnia 2010r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Krzeszyce
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
18 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jedn. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. W Statucie Gminy Krzeszyce stanowiącym
załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/39/03 Rady Gminy
Krzeszyce z dnia 12 czerwca 2003r. w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy Krzeszyce (Dz. Urz. Woj.
Lub. z 2003r., Nr 48, poz. 841 z póŝn. zmianami)
wprowadza się zmiany w ten sposób, şe:
1. w § 16 ust. 1 pkt 3 Statutu Gminy Krzeszyce
otrzymuje brzmienie:
"Komisję Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej,
Rekreacji, Zdrowia i Spraw Socjalnych";
2. w § 16 ust. 1 skreśla się pkt 4;
3. Załącznik Nr 8 do Statutu Gminy Krzeszyce
otrzymuje następujące brzmienie:

„Regulamin pracy Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Rekreacji, Zdrowia i Spraw Socjalnych”.
§ 1. Działania Komisji obejmują:
1) koordynowanie czynności z zakresu funkcjonowania przedszkoli i szkół podległych samorządowi, w tym dowozu uczniów do szkół,
2) inspirowanie instytucji społeczno – kulturalnych
działających na terenie Gminy do działalności
twórczej,
3) nadzór nad działalnością i realizacją zadań statutowych komunalnych placówek upowszechniania kultur,
4) wyraşanie opinii w sprawach umów i porozumień oraz dofinansowywania działalności, organizacji imprez, tworzenia i likwidacji placó-
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wek kulturalnych i oświatowo – wychowawczych,
5) pomoc w upowszechnianiu szeroko pojętej działalności sportowej,
6)

podejmowanie inicjatyw oraz opiniowanie
spraw z zakresu organizacji i funkcjonowania
gminnych terenów rekreacyjnych i urządzeń
sportowych oraz działalności klubów i sekcji
sportowych,

7) podejmowanie inicjatyw oraz spraw z zakresu
ochrony zdrowia mieszkańców Gminy, w tym
organizacji i funkcjonowania placówek lecznictwa otwartego,
8) współpracę z innymi gminami, instytucjami,
związkami i stowarzyszeniami oraz fundacjami
w celu pozyskania środków dla utrzymania
i funkcjonowania placówek słuşby zdrowia,
wspieranie działań komisji ds. przeciwdziałania
alkoholizmowi,
9) podejmowanie inicjatyw w celu powiększenia
bazy specjalistycznego wyposaşenia gminnych
placówek słuşby zdrowia,
10) współpracę i utrzymanie bieşących kontaktów
z jednostkami działającymi na rzecz zwalczania
barier architektonicznych i pomoc inwalidom,
11) wspieranie działań w zakresie opieki społecznej,
12)

współpracę z organizacjami społecznymi,
związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami
i fundacjami o charakterze charytatywnym,

13) koordynowanie działań organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej i organów administracji rządowej w zakresie ustalonym
ustawami,
14) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia, tworzenie warunków
organizacyjnych, funkcjonowanie pomocy społecznej oraz pobudzanie społecznej aktywności
w zaspakajaniu potrzeb şyciowych osób i rodzin.
§ 2. Do zadań komisji i naleşy:
1) sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością Wójta oraz jednostek podporządkowanych
w zakresie realizacji uchwał Rady w sprawach
będących przedmiotem działania Komisji na
zasadach określonych w § 4;
2) rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę oraz
przedkładanych przez członków Komisji, Komisję Rewizyjną i Wójta Gminy;
3) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków i postulatów mieszkańców w sprawach naleşących
do właściwości Komisji;
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4) współdziałanie z organizacjami społeczno – gospodarczymi przy rozstrzyganiu problemów
gospodarczych Gminy;
5) zasięganie w miarę potrzeb opinii ekspertów
z rozpatrywanych spraw;
6) składanie Radzie okresowych sprawozdań z działalności Komisji;
7) wnioskowanie do Wójta Gminy, kierowników
jednostek podporządkowanych oraz innych
jednostek działających na terenie Gminy
w kwestiach potrzeb mieszkańców Gminy.
§ 3. 1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego zgodnie
z przedłoşonym Radzie planem pracy oraz w miarę
potrzeb.
2. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Komisji
w formie pisemnej. Zawiadomienie o posiedzeniu
wraz z materiałami dostarczane są na trzy dni przed
posiedzeniem.
3. Posiedzenia o których mowa w ust. 3 mogą
być zwoływane z własnej inicjatywy Przewodniczącego Komisji a takşe na pisemny umotywowany
wniosek:
a) nie mniej niş 5 radnych,
b) nie mniej niş 3 członków Komisji.
4. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący
a w przypadku nieobecności Przewodniczącego
– jego zastępca.
5. Przewodniczący moşe zapraszać na posiedzenia osoby nie będące członkami Komisji, w tym
w charakterze biegłych czy ekspertów.
6. Wnioski i opinie podejmowane są w obecności co najmniej połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
7. Obsługę biurową Komisji zapewnia Wójt.
8. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół,
który podpisuje prowadzący posiedzenie oraz protokolant wyznaczony przez Przewodniczącego spośród
członków Komisji.
9. Podjęte wnioski Przewodniczący Komisji przekazuje do realizacji lub do wiadomości (w zaleşności
od ich treści) Wójtowi Gminy lub Przewodniczącemu Rady.
§ 4. 1. Komisja prowadzi działalność kontrolną
w zakresie spraw naleşących do jej właściwości.
2. Kontroli Komisji podlegają:
a) Wójt Gminy,
b) jednostki podporządkowane Radzie.
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3. Termin przeprowadzenia kontroli ustala Przewodniczący Komisji w porozumieniu z kierownikiem
jednostki kontrolowanej, przedstawiając jednocześnie plan kontroli.

a) nazwę jednostki kontrolowanej, nazwisko
i imię kierownika jednostki,

4. Do pomocy w czynnościach kontrolnych kierownik jednostki wyznacza kompetentnego pracownika – nie dotyczy to kontroli działalności Wójta.

c) określenie przedmiotu kontroli,

5. Przy czynnościach kontrolnych ma prawo być
obecny kierownik jednostki kontrolowanej, bądŝ
wyznaczony przez niego pracownik.
6. W związku z wykonywaną działalnością kontrolną Komisja ma prawo do:
a) wstępu do pomieszczeń jednostki kontrolowanej,
b) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli,
c) şądania od pracowników jednostki kontrolowanej składania ustnych wyjaśnień w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli.
7. Kontrolujący obowiązani są do przestrzegania
przepisów dotyczących tajemnicy państwowej
i słuşbowej w zakresie obowiązującym jednostkę
kontrolowaną.
8. Działalność Komisji nie moşe naruszać obowiązującego w jednostce kontrolowanej porządku
pracy oraz kompetencji kierownika jednostki.
9. Z przebiegu kontroli Komisja sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji
oraz kierownik jednostki kontrolowanej.

b) imiona i nazwiska osób kontrolujących,
d) czas trwania kontroli,
e) ewentualne zastrzeşenie kierownika jednostki
kontrolowanej.
12. Protokół sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej, drugi pozostaje w aktach Komisji, trzeci otrzymuje Komisja
Rewizyjna.
13. Na podstawie wyników kontroli Komisja występuje do Przewodniczącego Rady lub Wójta
z wnioskiem zmierzającym do usunięcia nieprawidłowości, zapobieşenia im na przyszłość oraz
usprawnienia działalności, która była przedmiotem
kontroli.
4. Skreśla się załącznik o Nr 9 do Statutu Gminy
Krzeszyce stanowiący Regulamin pracy Komisji Kultury Fizycznej, Rekreacji, Zdrowia i Spraw Socjalnych.
5. Dotychczasowy załącznik Nr 10 do Statutu
Gminy Krzeszyce otrzymuje Nr 9.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

10. W protokole ujmuje się fakty słuşące ocenie
jednostki kontrolowanej, uchybienia i nieprawidłowości, jak równieş przykłady pozytywnie prowadzonej działalności.

Przewodniczący Rady
Jan Galoński

11. Protokół pokontrolny powinien nadto zawierać:
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UCHWAŁA NR III/11/10
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU
z dnia 29 grudnia 2010r.
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi
w 2011 roku
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 2002r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806,
Nr 153, poz. 1271, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,

poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40,
poz. 230, Nr 106, poz. 675 z póŝn. zm.) oraz art. 5a
ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
poşytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz. 873, z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203,
Nr 210, poz. 2135, z 2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169,
poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104,
z 2006r. Nr 94, poz. 651, z 2008r. Nr 209, poz. 1316,
z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120, Nr 157,
poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 146 z póŝn. zm.), Rada
Miejska w Trzcielu uchwala, co następuje:
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§ 1. Przyjmuje się do realizacji program współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi
w 2011 roku.
§ 2. Ilekroć w uchwale mowa jest o:
1) ustawie – naleşy przez to rozumieć ustawę
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
Nr 96, poz. 873 z póŝn. zm.),
2) programie – naleşy przez to rozumieć program
współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku,
3) organizacjach pozarządowych – naleşy przez to
rozumieć organizacje, osoby prawne i jednostki
organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2
i 3 ustawy.
§ 3. Program określa cele, formy, zasady i zakres
współpracy organów samorządowych Gminy Trzciel
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy, priorytety
zadań zlecanych tym organizacjom w 2011 roku,
sposób realizacji i oceny realizacji programu, wysokość środków na realizację programu, informacje
o konsultacjach i sposobie tworzenia programu oraz
tryb i zasady działania komisji konkursowych.
§ 4. Celem głównym niniejszego programu jest
wprowadzenie jasnych i czytelnych rozwiązań włączających organizacje pozarządowe w system demokracji lokalnej oraz stworzenie korzystnych warunków współpracy z Gminą Trzciel, jak równieş
efektywne wykorzystanie istniejącej społecznej aktywności oraz pobudzenie nowych inicjatyw i aktywności społecznej w zaspakajaniu zbiorowych
potrzeb mieszkańców Gminy Trzciel.
§ 5. Cele szczegółowe programu to:
1) umacnianie w społecznej świadomości poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie,
2) budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnych,
3) stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców Gminy Trzciel,
4) udział zainteresowanych podmiotów przy tworzeniu programu,
5) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,
6) poprawa jakości şycia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych,
7) integracja podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zakresem sferę zadań publicznych.
§ 6. Współpraca Gminy Trzciel z organizacjami
pozarządowymi opiera się na następujących zasadach:
1) Zasada pomocniczości – powierzenie podmiotom programu tych zadań, które mogą być zrealizowane efektywniej niş poprzez instytucje
Gminy,
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2) Zasada suwerenności – zachowanie autonomii
i nie ingerowanie w wewnętrzne sprawy podmiotów programu,
3) Zasada partnerstwa – współpraca na równych
prawach i na zasadzie dobrowolności udziału,
4) Zasada efektywności – dąşenie wszystkich zainteresowanych do osiągania najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych przy danych
środkach i moşliwościach,
5) Zasada uczciwej konkurencji – tworzenie przejrzystych kryteriów współpracy,
6) Zasada jawności – stosowanie jawnych kryteriów finansowych i pozafinansowych.
§ 7. Przedmiotem współpracy Gminy Trzciel
z podmiotami prowadzącymi działalność poşytku
publicznego jest:
1) realizacja zadań określonych w obowiązujących
ustawach,
2) podwyşszenie efektywności działań kierowanych do mieszkańców Gminy,
3) określanie potrzeb społecznych i sposobów ich
zaspokajania.
§ 8. 1. Współpraca Gminy Trzciel z organizacjami
pozarządowymi będzie odbywała się w formach:
1) zlecania organizacjom pozarządowym realizacji
zadań publicznych na zasadach określonych
w ustawie,
2) wzajemnego informowania się o planowanych
kierunkach działalności,
3) konsultowania z organizacjami pozarządowymi
projektów aktów normatywnych w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
4) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze
doradczym i inicjatywnym, złoşonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz
przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej,
5) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie (tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej określa odrębna uchwała Rady Miejskiej
w Trzcielu),
6) 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. Zlecanie przez Gminę realizacji zadań publicznych będzie następowało w formie powierzania
wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem
dotacji na finansowanie ich realizacji lub wspierania
realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
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§ 9. Do priorytetowych obszarów współpracy
Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi naleşą zadania:
1) ochrony i promocji zdrowia;
2) wypoczynku dzieci i młodzieşy;
3) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
4) przeciwdziałania uzaleşnieniom i patologiom
społecznym;
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§ 13. 1. Sprawozdanie wraz z oceną realizacji
Programu na rok 2011 Burmistrz Trzciela złoşy Radzie Miejskiej w Trzcielu w terminie do dnia
30 kwietnia 2012r.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 będzie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.trzciel.pl oraz na stronie internetowej
Gminy Trzciel www.trzciel.pl.
3. Kryteria oceny realizacji Programu:

5) upowszechniania i ochrony wolności i praw
człowieka oraz swobód obywatelskich, a takşe
działań wspomagających rozwój demokracji.

1) liczba organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności,

§ 10. 1. Niniejszy Program będzie realizowany
w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia
2011 roku z zastrzeşeniem ust. 2.

2) liczba osób zaangaşowanych w realizację zadań
publicznych (w tym wolontariuszy),

2. Szczegółowy termin realizacji poszczególnych
zadań określony będzie w warunkach konkursu ofert
ogłoszonego przez Burmistrza Trzciela w 2011 roku.
§ 11. 1. Sposób realizacji Programu będzie polegał na zlecaniu zadań wymienionych w § 9 organizacjom pozarządowym w formie otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Burmistrza, chyba, şe
przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.
2. Otwarty konkurs ofert ogłasza Burmistrz.
3. Otwarty konkurs ofert ogłasza się w Biuletynie
Informacji Publicznej www.bip.trzciel.pl, na stronie
internetowej Gminy Trzciel www.trzciel.pl oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Trzcielu.
4. Termin składania ofert nie moşe być krótszy
niş 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia wymienionego w ust. 3.
5. Konkurs ofert przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza.
6. Decyzję o wyborze organizacji pozarządowej,
która uzyska dotację i o wysokości dotacji, na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert i opinii
komisji konkursowej, podejmuje Burmistrz w formie
zarządzenia.
7. Decyzję o wyznaczonych do sprawowania
kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją
zadań publicznych referatów Urzędu lub gminnych
jednostek organizacyjnych podejmuje Burmistrz
w formie zarządzenia.
8. Uruchomienie środków na realizację zadania
Gminy następuje na podstawie umowy zawartej
pomiędzy Burmistrzem a organizacja pozarządową,
której oferta została wybrana.
9. W trakcie realizacji zadania, Burmistrz ma
prawo şądania informacji, wglądu do dokumentacji
zadania oraz sporządzania odpisów dokumentów.
10. Po zakończeniu realizacji zadania, organizacja pozarządowa składa merytoryczno – finansowe
sprawozdanie z jego wykonania w terminie 30 dni
od dnia zakończenia realizacji zadania.
§ 12. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w 2011
roku wynosi 122 000zł.

3) liczba osób, które były adresatami róşnych
działań publicznych,
4) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budşetu Gminy na realizację tych zadań,
5) łączna wysokość środków finansowych i pozafinansowych zaangaşowanych przez organizacje pozarządowe w realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców,
6) systemowe rozwiązania waşne dla funkcjonowania Gminy.
§ 14. Przygotowanie Programu objęło realizację
następujących działań:
1) do 15 września 2010 roku zostały złoşone przez
poszczególne komórki organizacyjne Urzędu
propozycje najistotniejszych zadań publicznych,
które zostaną przez Gminę zlecone do realizacji
organizacjom pozarządowym w 2011 roku,
2) do 25 września 2010 roku opracowano projekt
Programu z uwzględnieniem informacji od komórek organizacyjnych Urzędu;
3) do 5 paŝdziernika 2010 roku przeprowadzone
zostały konsultacje z organizacjami pozarządowymi dotyczące projektu Programu w formie
wyraşania pisemnych opinii,
4) na tablicach informacyjnych w Gminie zamieszczono ogłoszenia o konsultacjach projektu Programu z informacją gdzie znajduje się
projekt do wglądu oraz na stronie internetowej
Urzędu wraz z załączonym projektem, z zaznaczeniem moşliwości zgłaszania uwag i propozycji drogą pisemną na wskazany adres;
5) do projektu Programu nie wniesiono şadnych
uwag i propozycji;
6) z przebiegu konsultacji sporządzono protokół
zawierający informacje o formie zawiadomienia
o terminie konsultacji, temacie i wyraşonych
opiniach, przewodniczącym spotkania i wynikach konsultacji;
7) do 10 paŝdziernika 2010 roku pracownik Referatu Gospodarki i Ochrony Środowiska odpowiedzialny za współpracę z organizacjami pozarządowymi przedkłada Burmistrzowi projekt rocznego programu współpracy Gminy Trzciel z or-
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ganizacjami pozarządowymi i podmiotami
prowadzącymi działalność poşytku publicznego,
8) do 30 paŝdziernika 2010 roku nastąpi uchwalenie przez Radę Miejską w Trzcielu rocznego
programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność poşytku publicznego.
§ 15. 1. Komisje konkursowe do opiniowania
ofert w otwartych konkursach ofert złoşone są z:
przedstawiciela Komisji Rady Miejskiej,
przedstawiciela referatu Urzędu bądŝ jednostki organizacyjnej gminy,
przedstawiciela organizacji pozarządowej.
2. W skład komisji mogą równieş zasiadać, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną
wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
3. Skład imienny komisji konkursowej oraz regulamin jej pracy określa Burmistrz w drodze zarządzenia. Wybranymi członkami komisji nie mogą być
osoby związane z organizacją pozarządową uczestniczącą w otwartym konkursie.
4. Komisja konkursowa dokonuje analizy formalnej złoşonych ofert. Oferty nie spełniające warunków zostają odrzucone. Komisja niezwłocznie
zawiadamia oferentów o odrzuceniu ich ofert na
piśmie.
5. Oferty spełniające wymogi formalne komisja
konkursowa analizuje pod względem merytorycznym i wybiera najkorzystniejszą ofertę.

Poz. 491
cje osób przy udziale, których wnioskodawca
będzie realizował zadanie publiczne,

4) koszt realizacji w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, w tym wysokość udziału
środków własnych oraz wysokość dotacji,
5) solidność wywiązania się z umów i porozumień
zawartych z gminą w ciągu ostatnich dwóch lat,
6) dotychczasową współpracę organizacji pozarządowych z gminą.
7. Przepisy z ust. 4 – 6 mają zastosowanie takşe,
gdy w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu została zgłoszona jedna oferta.
8. Z przebiegu konkursu komisja sporządza protokół, który powinien zawierać:
1) imiona i nazwiska członków komisji konkursowej,
2) liczbę zgłoszonych ofert, w tym spełniających
warunki formalne oraz ofert odrzuconych,
3) wskazanie ofert najkorzystniejszych, z uwzględnieniem kwot przyznanych dotacji,
4) ewentualne uwagi o odczytaniu protokołu,
5) podpisy członków komisji konkursowej.
9. Wyniki konkursu komisja przedkłada Burmistrzowi celem zatwierdzenia.
§ 16. 1. Wnioski, uwagi i propozycje dotyczące
funkcjonowania Programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok
mogą być składane Burmistrzowi Trzciela.

6. Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty
komisja konkursowa bierze pod uwagę:

2. Uwagi, wnioski i propozycje, o których mowa
w ust. 1, związane z realizowanymi przez organizacje
pozarządowe zadaniami publicznymi, będą wykorzystywane do usprawnienia współpracy.

1) zgodność projektu z zadaniami określonymi
w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na dany rok oraz z zadaniami statutowymi organizacji pozarządowej,

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
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2) moşliwość realizacji zadania przez organizacje
pozarządową,

§ 18. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

3) wartości merytoryczne projektu, w tym proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifika-

Przewodniczący Rady
Józef Pihan
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Poz. 492

492
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UCHWAŁA NR III/12/10
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU
z dnia 29 grudnia 2010r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
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 2002r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806,
Nr 153, poz. 1271, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,
poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40,
poz. 230, Nr 106, poz. 675 z póŝn. zm.) oraz art. 5
ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
poşytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz. 873, z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203,
Nr 210, poz. 2135, z 2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169,
poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104,
z 2006r. Nr 94, poz. 651, z 2008r. Nr 209, poz. 1316,
z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120, Nr 157,
poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 146 z póŝn. zm.), Rada
Miejska w Trzcielu uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała niniejsza określa szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi 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 niniejszej uchwale jest mowa
o ustawie – rozumie się przez to ustawę o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie z dnia
24 kwietnia 2003 roku z póŝniejszymi zmianami.
§ 3. Celem przeprowadzania konsultacji jest
stworzenie płaszczyzny udziału w sprawach waşnych dla gminy oraz organizacji i podmiotów, zapewnianie form dialogu społecznego oraz wzajemnego uzyskiwania informacji i opinii w zakresie
współpracy i podejmowanych aktów prawa miejscowego.
§ 4. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy, w oparciu o zasady:
1) pomocniczości,
2) partnerstwa,
3) suwerenności,
4) efektywności,
5) uczciwej konkurencji,

6) jawności.
§ 5. 1. Konsultacje mogą być prowadzone w co
najmniej jednej z podanych form:
1) otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji i podmiotów, na którym przedstawiany
jest projekt aktu prawa,
2) umieszczenia na stronie internetowej lub na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Trzcielu
projektu aktu prawa do wglądu, z zaznaczeniem
moşliwości zgłaszania uwag drogą pisemną lub
elektroniczną na wskazany adres.
2. Decyzję o przeprowadzaniu konsultacji podejmuje Burmistrz Trzciela określając:
1) formę konsultacji,
2) przedmiot konsultacji,
3) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
4) zasięg konsultacji.
3. Informację o konsultacjach publikuje się na
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Trzcielu.
4. Informacja o konsultacjach moşe być takşe
opublikowana w prasie o zasięgu lokalnym oraz
w formie obwieszczeń na terenie Gminy Trzciel,
a takşe w inny ogólnie przyjęty sposób.
5. Z przebiegu konsultacji, o których mowa
w ust. 1 pkt 1 sporządza się protokół zawierający
informacje o formie zawiadomienia o terminie konsultacji, temacie i wyraşonych opiniach, przewodniczącym spotkania i wynikach konsultacji.
6. Konsultacjom, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
przewodniczy Burmistrz Trzciela lub osoba przez
niego upowaşniona.
7. Wyniki konsultacji nie są wiąşące i mają charakter opiniodawczy.
8. Konsultacje uwaşa się za waşne bez względu
na ilość uczestniczących w nich organizacji i podmiotów.
9. Odpowiedŝ zwrotna co do rozpatrzenia uwag
będzie udzielana organizacjom pozarządowym
i podmiotom tylko w zakresie zgłaszanych uwag
w formie pisemnej, dostarczonych do Urzędu Miejskiego w Trzcielu najpóŝniej 7 dni od dnia zakończenia konsultacji, w terminie nie przekraczającym
21 dni od dnia zakończenia konsultacji.
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§ 6. 1. Wyniki konsultacji Burmistrz Trzciela
przedstawia:
1) Radzie Miejskiej w Trzcielu na najblişszej sesji,
2) mieszkańcom Gminy Trzciel:
a) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Trzcielu,
b) na tablicy
w Trzcielu.

ogłoszeń

Urzędu

Miejskiego

2. Wyniki konsultacji mogą być opublikowane
w prasie o zasięgu lokalnym oraz w formie obwieszczeń na terenie Gminy Trzciel, a takşe w inny ogólnie przyjęty sposób.

Poz. 492, 493, 494

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie,
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
§ 9. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Józef Pihan

§ 7. Traci moc uchwała Nr XLI/329/10 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 paŝdziernika 2010r.
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493
431

UCHWAŁA NR III/14/10
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU
z dnia 29 grudnia 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/332/10 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 października 2010 roku
w sprawie określenia stawek podatków lokalnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝniejszymi zmianami) oraz art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z póŝniejszymi zmianami), Rada Miejska w Trzcielu uchwala,
co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLI/332/10 Rady Miejskiej
w Trzcielu z dnia 28 paŝdziernika 2010 roku w sprawie określenia stawek podatków lokalnych wprowadza się następującą zmianę: § 1 ust. 2 pkt 4) otrzymuje brzmienie:

„4) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m2 powierzchni uşytkowej 4,27zł".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Józef Pihan
=======================================================================================
431

494
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UCHWAŁA NR IV/14/2010
RADY GMINY ZWIERZYN
z dnia 29 grudnia 2010r.
w sprawie zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwierzynie
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 9
lit. h, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami w 2002r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; w 2003r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; w 2004r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759,

w 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
w 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 i w 2007r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,
w 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458,
w 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, w 2010r.
Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675), oraz
art. 9 ust. 1 i 2, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 paŝdziernika 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu
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działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 roku Nr 13,
poz. 123 ze zmianami w 2002r. Nr 41, poz. 364,
w 2003r. Dz. U. Nr 162, poz. 1568, Nr 96, poz. 874,
Nr 213, poz. 2081, w 2004r. Dz. U. Nr 11, poz. 96,
Nr 261, poz. 2598, w 2005r. Dz. U. Nr 131, poz. 1091,
Nr 132, poz. 1111, w 2006r. Dz. U. Nr 227, poz.1658,
w 2009r. Dz. U. Nr 62, poz. 504) Rada Gminy Zwierzyn uchwala, co następuje:

Poz. 494, 495
14. 1. Biblioteka moşe prowadzić na terenie
Gminy filie słuşące zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i edukacyjnych uşytkowników.
2. Zadania, organizację i zakres działania filii
ustala dyrektor GBP
15. Szczegółową organizację wewnętrzną GBP
określa Regulamin Organizacyjny nadany przez
dyrektora GBP, po zasięgnięciu opinii Wójta
Gminy Zwierzyn.

§ 1. W Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zwierzynie nadanego uchwałą Nr XXVI/207/2005
Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 sierpnia 2005r.
w sprawie utworzenia jednostki pod nazwą Gminna
Biblioteka Publiczna w Zwierzynie (D. U. W. L. Nr 97,
poz. 1610 z 2005r.) wprowadza się następujące
zmiany:

16. Wynagrodzenia pracowników GBP ustalane
są w oparciu o regulamin wynagrodzeń i rozporządzenia Ministra Kultury.

1) Punkt III. Organy biblioteki i jej organizacja
otrzymuje brzmienie:

17. Przy GBP i jej filiach mogą działać koła przyjaciół biblioteki, stowarzyszenia kulturalne oraz
rady społeczne powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

„11. 1. Na czele GBP stoi dyrektor, który kieruje
jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz
i jest za nią odpowiedzialny.

18. Dyrektor ustala regulamin korzystania ze
zbiorów bibliotecznych GBP, na zasadach określonych w art. 14 ustawy o bibliotekach.

2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy
Zwierzyn. Zatrudnienie następuje w drodze
otwartego konkursu.

19. Organem doradczym dla GBP jest rada społeczna.”

3. Zatrudnienie dyrektora następuje na okres
5 lat.
12. Dyrektor GBP zatrudnia i zwalnia pracowników niezbędnych do realizacji zadań statutowych, w ramach posiadanych środków finansowych i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zwierzyn.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Stefania Sierocińska

13. W GBP mogą być zatrudniani specjaliści
z róşnych dziedzin związanych z działalnością
GBP.
=======================================================================================
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UCHWAŁA NR IV/15/2010
RADY GMINY ZWIERZYN
z dnia 29 grudnia 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XL/217/2010 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie
ustalenia zasad wynajmu sal wiejskich wraz z pomieszczeniami przynależnymi, będących własnością
Gminy Zwierzyn oraz wypożyczania sprzętu stanowiącego wyposażenie tych sal
Na podstawie art. 40 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami
w 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;
w 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; w 2004r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,
poz. 1759, w 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, w 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337 i w 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, w 2008r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, w 2009r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241, w 2010r. Nr 28, poz. 142
i 146, Nr 106, poz. 675) Rada Gminy Zwierzyn
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/217/2010 Rady Gminy
Zwierzyn z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia zasad wynajmu sal wiejskich wraz z pomieszczeniami przynaleşnymi, będących własnością Gminy Zwierzyn oraz wypoşyczania sprzętu stanowiącego wyposaşenie tych sal wprowadza się następujące
zmiany:
1) § 1 ust. 1 lit. c otrzymuje brzmienie:
"sali wiejskiej wraz z pomieszczeniami przynaleşnymi w Błotnie w wysokości: 400,00zł"
2) § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"W przypadku braku moşliwości dokonania rozliczenia zuşytych mediów (woda i ścieki) w opar-
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ciu o licznik, najemca wniesie opłatę ryczałtową
za te media w wysokości 100,00zł łącznie.
A w przypadku imprez, o których mowa w § 2
ust. 2 opłatę w wysokości 25,00zł."

Poz. 495, 496, 497

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Stefania Sierocińska

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy Zwierzyn.
4 33

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

496
4 34

UCHWAŁA NR IV/ 8 /10
RADY GMINY BLEDZEW
z dnia 30 grudnia 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/352/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 23 czerwca 2010r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 14a ust. 1a
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz
§ 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego,
warunków tworzenia i organizowania tych form oraz
sposobu ich działania (Dz. U. Nr 161, poz. 1080)
uchwala się, co następuje:

„4. Dzienny wymiar godzin świadczonego bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wynosi
5 godzin. Zajęcia realizowane są w dni robocze
tygodnia i rozpoczynają się o godz. 8:00".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bledzew oraz dyrektorowi Przedszkola
Gminnego w Bledzewie.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

§ 1. W § 2 uchwały Nr XLIX/352/10 Rady Gminy
Przewodniczący Rady
Bledzew z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie utwoJerzy Dawidowicz
rzenia punktu przedszkolnego w Nowej Wsi (Dz. Urz.
Woj. Lub. Nr 82, poz.1084 z dnia 18 sierpnia 2010r.)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:
=======================================================================================
4 34
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UCHWAŁA NR IV/9/10
RADY GMINY BLEDZEW
z dnia 30 grudnia 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/353/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 23 czerwca 2010r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 14a ust. 1a
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz
§ 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego,
warunków tworzenia i organizowania tych form oraz
sposobu ich działania (Dz. U. Nr 161, poz. 1080).
uchwala się, co następuje:

§ 1. W § 2 uchwały Nr XLIX/353/10 Rady Gminy
Bledzew z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego w Starym Dworku
(Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 82, poz.1085 z dnia 18 sierpnia
2010r.) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Dzienny wymiar godzin świadczonego bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wynosi
5 godzin. Zajęcia realizowane są w dni robocze
tygodnia i rozpoczynają się o godz. 8:00".
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bledzew oraz dyrektorowi Przedszkola
Gminnego w Bledzewie.

Poz. 497, 498

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Dawidowicz

4 35
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UCHWAŁA NR IV/11/10
RADY GMINY BLEDZEW
z dnia 30 grudnia 2010r.
w sprawie określenia warunków i tryb finansowania realizacji zadania dotyczącego tworzenia warunków,
w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu
Na podstawie 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca
2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze zm.),
oraz art. 128 ust 2, art. 221 art. 251 i art. 252 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy Bledzew uchwala co następuje:
§ 1. 1. Określa się cel publiczny w odniesieniu do
realizacji
zadania
własnego
przewidzianego
w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r.
o sporcie (zwanej dalej ustawą o sporcie), polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu.
2. Określa się warunki i tryb finansowania realizacji zadania własnego, określonego w art. 27 ust. 1
ustawy o sporcie.

2. Dotacje o której mowa w 4 ust. 1 jest przyznawana w oparciu o procedury wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do
sektora finansów publicznych i niedziałających
w celu osiągnięcia zysku, w szczególności na podstawie ustawy o działalności poşytku publicznego
i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz. U.
Nr 96, poz. 873 ze zm.).
§ 5. 1. Dotacja, o której mowa w § 4 ust. 1 ma
słuşyć realizacji celu publicznego, o którym mowa
w art. 27 ust. 2 ustawy i § 3 przedmiotowej uchwały
i moşe być przeznaczona na:
1) realizację programów szkolenia sportowego;

§ 2. 1. Zadanie własne, o którym mowa w art. 21
ust. 1 ustawy, jest realizowane poprzez przyznawane
dotacje celowych dla klubów sportowych na zasadach i trybie określonym w niniejszej uchwale.

2) zakup sprzętu sportowego;

2. Środki finansowe na wspieranie rozwoju sportu zabezpiecza się corocznie w uchwale budşetowej.

4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego.

§ 3. 1. Jako cel publiczny w rozumieniu niniejszej
uchwały naleşy rozumieć:
1) poprawę warunków uprawiania sportu przez
zawodników klubów sportowych;
2) osiągnięcie wyşszych wyników sportowych
przez zawodników klubów sportowych;
3) poprawę kondycji fizycznej i kondycji psychicznej mieszkańców poprzez upowszechnienie rekreacji i aktywnego stylu şycia;
4) umoşliwienie dostępu do róşnorodnych form
aktywności sportowej jak największej liczbie
mieszkańców Gminy Bledzew.
§ 4. 1. Kluby sportowe, działające i mające siedzibę na obszarze gminy Bledzew oraz niedziałające
w celu osiągnięcia zysku, mogą otrzymywać dotację
celową w kwocie nie większej niş 80% kosztów realizacji zadania.

3) pokrycie kosztów organizowania zawodów
sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach;

§ 6. 1. Dotacja udzielana jest na pisemny wniosek, którego wzór określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przekazanie dotacji nastąpi na podstawie pisemnej umowy, której wzór określa załącznik Nr 2
do niniejszej uchwały.
3. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy podmiotu w terminach określonych w umowie, zapewniających finansowanie zobowiązań wynikających z realizacji zadania.
§ 7. Podmiot, któremu przyznano dotację sporządza sprawozdanie końcowe z wykonania zadania
w terminie 15 dni od dnia upływu okresu, w którym
zadanie miało być wykonane. Wzór sprawozdania
określa załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 8. Traci moc uchwała Nr XLIV/325/10 Rady
Gminy Bledzew z dnia 5 marca 2010r. w sprawie
warunków i trybu wspierania, w tym finansowego,
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rozwoju sportu kwalifikowanego (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 30, poz. 474).

Poz. 498

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bledzew.

Przewodniczący Rady
Jerzy Dawidowicz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IV/11/10
Rady Gminy Bledzew
z dnia 30 grudnia 2010r.
...................................
(pieczątka podmiotu)
Wniosek o udzielenie dotacji na realizacji zadania publicznego z zakresu sportu przewidzianego w ustawie
z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie
1. Przeznaczenie dotacji – określenie celu publicznego:
............................................................................................................................................................................
2. Termin i miejsce realizacji zadania:
...........................................................................................................................................................................
3. Dokładny adres, dane kontaktowe podmiotu ubiegającego się o dofinansowane:
..........................................................................................................................................................................
tel. ..........................................................fax. ............................e-mail: .............................................................
4. Numer rachunku bankowego
............................................................................................................................................................................
5. Wskazanie osób upowaşnionych do reprezentowania podmiotu
(imię i nazwisko, stanowisko/pełniona funkcja, telefon kontaktowy):
...........................................................................................................................................................................
6. Koszty realizacji zadania
Lp.
-

Rodzaj
kosztów
Ogółem:

Koszt całkowity zadania
(w zł)
-

Wnioskowana kwota dotacji
(80% - w zł)
-

Wkład własny
(20% w zł)
-

7. Dane o posiadanej zasobach kadrowych jej kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym pozwalających
osiągnąć zamierzony cel
...........................................................................................................................................................................

........................................................................................
(czytelny podpis osoby/osób upowaşnionej/-ych
do reprezentowania podmiotu)
Załączniki:
1) Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru właściwego dla danego podmiotu (status
prawny);
2) Wykaz zawodników posiadających licencję wydaną przez właściwy polski związek sportowy (imię i nazwisko, numer
licencji);
3) Oświadczenie o przyjęciu warunków umowy.
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Poz. 498
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IV/11/10
Rady Gminy Bledzew
z dnia 30 grudnia 2010r.

UMOWA NR RŚ GR ....... / .......
zawarta w dniu ................ r. w Bledzewie pomiędzy
1. Gminą Bledzew
ul. Kościuszki 16; 66-350 Bledzew
Reprezentowanym przez
Wójta Gminy Bledzew Pana Leszka Zimnego
Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Bledzew Pani Emilii Bączkowskiej
Zwanym dalej „Zleceniodawcą”
NIP 596-10-04-148
Zwaną dalej „Dotującym”
a
2. ............................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
NIP .........................................................................................................
Zwanym dalej „Dotowanym”
§ 1. 1. Dotujący udziela Dotowanemu dotację celową, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 czerwca
2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857) oraz Uchwały Nr ......... Rady Gminy Bledzew z dnia .......... w sprawie określenia warunków i tryb finansowania realizacji zadania dotyczącego tworzenia warunków, w tym
organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu zgodnie z wnioskiem z dnia, stanowiącym załącznik Nr 1
do umowy, a Dotowany zobowiązuje się zrealizować zadanie w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej umowie.
§ 2. 1. Dotujący zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania dotacji w wysokości .............. zł
(słownie: ......................... złotych).
2. Przyznane środki finansowe w wysokości określonej w ust. 1 zostaną przekazane na rachunek bankowy Dotowanego , Nr rachunku: .......................................... .
3. Dotowany oświadcza, şe jest jedynym posiadaczem wskazanego w ust. 2 rachunku bankowego i zobowiązuje się do utrzymania wskazanego powyşej rachunku nie krócej niş do chwili dokonania ostatecznych
rozliczeń z Dotującym, wynikających z umowy.
§ 3. 1. Termin wykonania zadania ustala się od dnia ........... r. do dnia ............ r.
2. Zadanie zostanie wykonane zgodnie z wnioskiem z dnia ........... zawierającym kosztorys zadania.
3. Dotujący wyraşa zgodę na ewentualne, uzasadnione przesunięcia wewnątrz kosztorysu w ramach ujętych w nim wydatków z przyznanej dotacji, które nie mogą przekroczyć 25% przyjętych przez Dotowanego
kwot.
4. W przypadku zmian kosztorysu, o których mowa w ust. 3 Dotowany zobowiązany jest odpowiednio
odnotować przesunięcie środków na dowodach księgowych powodujących te zmiany oraz otrzymać
uprzednio zgodę Dotującego na wykonanie zmian w kosztorysie.
§ 4. 1. Dotowany zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych środków finansowych zgodnie z celem, na jaki je uzyskał i na warunkach określonych niniejszą umową. Dotyczy to takşe ewentualnych przychodów uzyskanych przy realizacji umowy, których nie moşna było przewidzieć przy kalkulowaniu wielkości
dotacji oraz odsetek bankowych od przekazanych przez Dotującego środków, które naleşy wykorzystać wyłącznie na wykonanie zadania.
2. W ramach udzielanych dotacji finansowane mogą być realizowane następujące wydatki w zakresie
sportu:
1) realizację programów szkolenia sportowego,
2) zakup sprzętu sportowego,
3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego.
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§ 5. 1. Dotowany jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej
środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia
29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694, z póŝn. zm.), w sposób umoşliwiający
identyfikację poszczególnych operacji księgowych.
2. Dotujący opisując faktury, rachunki, umowy itp. W związku z poniesionymi kosztami winien opisywać
je w następujący sposób: „Wydatki sfinansowano w kwocie ....... zł z dotacji otrzymanej na podstawie umowy Nr ......./.......”
§ 6. Dotowany, realizując zlecone zadanie, zobowiązuje się do informowania w wydawanych przez siebie, w ramach zadania, publikacjach, swoich materiałach informacyjnych, poprzez media, jak równieş stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację
kierowaną do odbiorców, o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez Dotującego.
§ 7. 1. Dotujący sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania przez Dotowanego, w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowych. Kontrola moşe być przeprowadzona w toku realizacji
zadania oraz po jego zakończeniu.
2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, wyznaczeni pracownicy Dotującego mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania oraz şądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania. Dotowany na şądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.
3. Prawo kontroli przysługuje upowaşnionym pracownikom Dotującego zarówno w siedzibie Dotowanego, jak i w Urzędzie Gminy Bledzew.
4. Dotujący powiadamia Dotowanego o zamiarze przeprowadzenia kontroli co najmniej 3 dni przed terminem planowanej kontroli.
5. Z czynności kontrolnych Dotujący sporządza protokół.
6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykorzystaniu dotacji kieruje się do Dotowanego stosowne wnioski i zalecenia, wyznaczając termin do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
7. W przypadku, gdy Dotowany nie usunie stwierdzonych nieprawidłowości i nie doprowadzi do ich
usunięcia w wyznaczonym terminie, umowa moşe być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, a środki
finansowe na realizację zadania wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do budşetu
gminy wraz z odsetkami w wysokości określanej jak dla zaległości podatkowych, w terminie określonym
w ustawie o finansach publicznych
§ 8. 1. Z realizacji zadania Dotowany sporządza sprawozdanie końcowe z wykonania zadania w terminie
15 dni od dnia upływu okresu, na który umowa została zawarta tj. od terminu określonego § 3 ust. 1.
2. Sprawozdanie powinno zawierać co najmniej:
1) informację o przebiegu realizacji zadania zgodnie z ich układem zawartym w ofercie,
2) szczegółowe rozliczenie finansowe dokonane w oparciu o kosztorys załączony do umowy,
3) inne istotne informacje o realizacji zadania,
4) zestawienie rachunków potwierdzających wydatkowanie środków. Zestawienie zawierać powinno:
Nr faktury (rachunku), datę jej wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części
została pokryta z dotacji oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi. Kaşda z faktur (rachunków) powinna
być opatrzona na odwrocie pieczęcią klubu oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej naleşności. Informacja ta powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych dotowanego.
5) Materiały mogące dokumentować działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników, publikacje, raporty, wyniki).
§ 9. 1. Przyznane środki finansowe, określone w § 2 ust. 1, Dotowany zobowiązany jest wykorzystać
w terminie wskazanym w § 3 ust. 1, jako termin końcowy wykonania zadania.
2. Środki finansowe niewykorzystane do tego terminu Dotowany jest zobowiązany zwrócić wraz z odsetkami w terminie 15 dni od dnia wskazanego w ust. 1, na rachunek bankowy Dotującego
Nr .................................................
§ 10. Przy wydatkowaniu środków pochodzących z dotacji –Dotowany stosuje przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z póŝn. zm.).
§ 11. 1. Umowa moşe być rozwiązana na mocy porozumienia Stron w przypadku wystąpienia okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemoşliwiają wykonywanie umowy.
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2. W przypadku rozwiązania umowy na mocy porozumienia Stron skutki finansowe oraz ewentualny
zwrot środków finansowych Strony określą w sporządzonym protokole.
§ 12. 1. Umowa moşe być rozwiązana przez Dotującego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
1) wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem,
2) nieterminowego lub nienaleşytego wykonywania umowy, w tym w szczególności zmniejszenia zakresu
rzeczowego realizowanego zadania, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz oceny realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych,
3) jeşeli Dotowany przekaşe część lub całość dotacji osobie trzeciej, pomimo, şe nie przewiduje tego niniejsza umowa,
4) jeşeli Dotowany odmówi poddaniu się kontroli, bądŝ w terminie określonym przez Dotującego nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
§ 13. 1. Zwrotowi do budşetu podlega ta część dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem. Odsetki od dotacji podlegających zwrotowi nalicza się od dnia przekazania z budşetu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.
2. Zwrotowi do budşetu podlega ta część dotacji, która została nienaleşnie udzielona lub pobrana
w nadmiernej wysokości. Odsetki od dotacji podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej
jak dla zaległości podatkowych w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia tych okoliczności.
3. Przypadku niezrealizowania zadania w całości lub w części, przekazane środki podlegają zwrotowi
wraz z odsetkami do budşetu gminy na wskazany rachunek bankowy, w terminie 15 dni od dnia przedstawienia sprawozdania, o którym mowa w ust. 1. Naliczenie odsetek następuje od dnia przekazania z budşetu
dotacji.
4. Niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania
dotacji. Odsetki od niewykorzystanej części dotacji nalicz się jak dla zaległości podatkowych począwszy od
dnia następującego po upływie 15 dni od dnia zwrotu niewykorzystanej części dotacji.
§ 14. Wykonanie umowy nastąpi z chwilą zaakceptowania przez Dotującego sprawozdania, o którym
mowa w § 8.
§ 15. 1. Wszelkie zmiany umowy i oświadczenia składane zgodnie z niniejszą umową wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaşności.
2. Ewentualne zmiany kosztorysu, wymagające aneksu do umowy -Dotujący dopuszcza jedynie w terminie do dnia .............. r.
§ 16. Dotowany ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku
z realizacją zadania.
§ 17. W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z póŝn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240). Zleceniobiorca oświadcza, şe znane są mu obowiązki wynikające z przepisów prawa, w szczególności ustawy powołanej w § 1 ust. 1.
§ 18. Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy Strony
poddadzą rozstrzygnięciu właściwego, ze względu na siedzibę Dotującego, sądu powszechnego.
§ 19. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
kaşdej ze Stron.
Dotowany: ........................................
Dotujący: ..........................................
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IV/11/10
Rady Gminy Bledzew
z dnia 30 grudnia 2010r.

SPRAWOZDANIE
z wykorzystania środków finansowych na zadanie z zakresu sportu
w okresie od ...................... do ..............................,
określonego w umowie Nr .....................................,
zawartej w dniu ....................................................., pomiędzy
(nazwa podmiotu )
Data złoşenia sprawozdania: ...................................
CZĘŚĆ I
Sprawozdanie merytoryczne
1. Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym w ofercie? Jeśli nie – dlaczego?
-

CZĘŚĆ II
Sprawozdanie z wykonania wydatków
1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)
Lp.
Ogółem:

Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne
związane z realizacją zadania)
-

koszt
całkowity
-

2. Rozliczenie ze względu na ŝródło finansowania
Ŝródło finansowania
Koszty pokryte z dotacji
Koszty pokryte z finansowania środków własnych, środków z innych ŝródeł
Ogółem:
3. Zestawienie faktur (rachunków)
Lp.
Numer dokumentu księgowego
-

Numer pozycji kosztorysu
-

Data
-

zł
-

Nazwa wydatku
-

%
-

Kwota (zł)
-

CZĘŚĆ III
Dodatkowe informacje
................................................................................................................................................................................
Oświadczam (-my), şe:
1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny klubu,
2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym,
3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy
zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych,
4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione.
..........................................................................
(pieczęć klubu )
....................................................................................................
(imię i nazwisko i podpis osoby upowaşnionej lub podpisy
osób upowaşnionych do składania oświadczeń woli w imieniu klubu sportowego)
4 36
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UCHWAŁA NR III/6/2010
RADY GMINY BRODY ŻARSKIE
z dnia 30 grudnia 2010r.
w sprawie: uchwalenie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w 2011r.
Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póŝn. zm.) – uchwala, co następuje:

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.

§ 1. Uchwala się roczny program współpracy
gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie na 2011rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Rozdział II

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Brody.

Cel główny i cele szczegółowe programu
§ 2. Głównym celem Programu jest zapewnienie
efektywnego wykonywania zadań własnych Gminy
Brody wynikających z przepisów prawa, poprzez
włączenie organizacji pozarządowych w realizację
tych zadań.
§ 3. Celami szczegółowymi Programu są:

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi
w şycie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

1) poprawa jakości şycia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy Brody,

Przewodnicząca Rady
Jadwiga Łanicka

2) integracja podmiotów realizujących zadania
publiczne,

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/6/2010
Rady Gminy Brody Żarskie
z dnia 30 grudnia 2010r.

3) wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych oraz wykorzystanie ich moşliwości,

Program współpracy Gminy Brody z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011r.

4) stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców Gminy,
5) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów.

Rozdział I

§ 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.

Postanowienia ogólne

Rozdział III

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

Zasady i formy współpracy

1) programie – naleşy przez to rozumieć program
współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o 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 działalności poşytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póŝn. zm.)

§ 5. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi opiera się na następujących zasadach:
1. pomocniczości – co oznacza, şe Gmina Brody
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
w określeniu potrzeb i problemów mieszkańców gminy, wypracowania sposobów ich roz-
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wiązania, definiowania zadań przeznaczanych
do realizacji

a) nieodpłatne udostępnianie w miarę moşliwości sprzętu, pomieszczeń;

4. efektywności – co polega na wspólnym dąşeniu
Gminy Brody i organizacji pozarządowych do
osiągnięcia najlepszych efektów realizacji zadań publicznych

b) promocja działalności organizacji pozarządowych na stronie internetowej Gminy Brody.

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 Brody o środkach finansowych
zaplanowanych w budşecie gminy na współpracę oraz kryteriach i sposobie oceny projektów. Zasada jawności obliguje organizacje pozarządowe do udostępnienia Gminie Brody danych dotyczących struktury organizacyjnej,
sposobu funkcjonowania, prowadzenia działalności statutowej.
§ 6. Podmiotami realizującymi program są:
1) Rada Gminy Brody - wytycza kierunki polityki
społecznej Gminy oraz określa wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację
współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi,
2) Wójt Gminy Brody 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
Brody oraz w ramach pozafinansowych form
współpracy
§ 7. Współpraca Gminy Brody 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:

Rozdział IV
Zakres przedmiotowy współpracy
§ 9. W roku 2011 Gmina Brody 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 V
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 Brody.
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Rozdział VI
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 Brody, 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 VII
Wysokość środków przeznaczanych na realizację
programu
§ 15. 1. Realizacja programu finansowana będzie
z budşetu Gminy Brody oraz środków finansowych
będących w dyspozycji organizacji pozarządowych,
w tym pozyskanych przez nie środków zewnętrznych.
2. Gmina Brody na realizację Programu w roku
2011 przeznacza środki finansowe w wysokości
60.000,00 PLN.
Rozdział VIII
Sposób tworzenia programu oraz przebieg konsultacji
§ 16. Program Współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy w 2011 roku utworzony został na bazie projektu programu, który to
konsultowany był z organizacjami pozarządowymi
funkcjonującymi na terenie Gminy, zgodnie
z uchwałą Rady Gminy Brody Nr XLIII/304/2010
z dnia 29.10.2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami poza-
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rządowymi lub innymi 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
Brody w zakładce aktualności.
Uwagi i wnioski dotyczące programu moşna składać
nie póŝniej niş 7 dni po umieszczeniu projektu na
stronie internetowej na zamieszczonym pod projektem formularzu, osobiście w Urzędzie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
h.wyslugocka@gmail.com lub poczty tradycyjnej na
adres Urzędu Gminy Brody.
Rozdział IX
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert
§ 17. 1. Komisje konkursowe powoływane są
przez Wójta Gminy Brody w celu opiniowania ofert
złoşonych w otwartych konkursach.
2. Do kaşdego konkursu powoływana jest odrębna komisja konkursowa.
3. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Wójta Gminy Brody oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe.
4. W skład komisji nie mogą wchodzić przedstawiciele tych organizacji pozarządowych, które 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 Brody 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.
§ 19.1. Udział w pracach komisji konkursowych
jest nieodpłatny.
2. Członkom komisji konkursowych nie przysługuje zwrot kosztów podróşy.
§ 20. Członkowie komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego.
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§ 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
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§ 25. Ostateczną decyzję w sprawie wyboru ofert
oraz wysokości dotacji podejmuje Wójt w oparciu
o protokół komisji.
Rozdział X
Sposób oceny realizacji programu
§ 26. 1. Gmina Brody 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 Brody 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;

§ 23. Komisja ustalając propozycje kwot dotacji
dla organizacji pozarządowych, które złoşyły ofertę
w konkursie, uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

4) liczbie osób zaangaşowanych w realizację programu;

§ 24. 1. Z przebiegu prac komisja sporządza protokół zawierający w szczególności ilość złoşonych
w terminie ofert, uzasadnienie wyboru lub odrzucenia ofert uczestniczących w postępowaniu konkursowym oraz propozycje kwot dotacji dla wybranych
ofert.

§ 28. Wójt Gminy Brody 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 Brody w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Protokół z przebiegu prac komisji przedkłada
się Wójtowi Gminy Brody.
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5) liczbie osób, które były adresatami działań ujętych w programie.
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UCHWAŁA NR III /7/10
RADY GMINY BRODY ŻARSKIE
z dnia 30 grudnia 2010r.
w sprawie: zmian w statucie Gminy Brody
Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 78, poz.483) art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2
pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1 W uchwale Rady Gminy Brody Nr IV/18/03
z dnia 29 stycznia 2003r.(Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 7, poz. 134 ze zmianami) w sprawie
Statutu Gminy Brody wprowadza się następujące
zmiany:
1. § 51 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„Przebieg sesji nagrywa się dyktafonem. Nagranie przechowuje się w Urzędzie Gminy w Brodach do czasu podjęcia uchwały, o jakiej mowa
w § 38 pkt.1. Nagranie w formacie pliku audio
publikuje się na stronie Biuletynu Informacji

Publicznej w terminie do 3 dni roboczych od
dnia zakończenia sesji”.
2. § 126 otrzymuje brzmienie:
„Akty prawa miejscowego stanowione przez organy Gminy ogłaszane są w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podawane
są do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i opublikowanie w BIP”.
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Brody.
§ 3 Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodnicząca Rady
Jadwiga Łanicka
=======================================================================================
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UCHWAŁA NR III/10/10
RADY GMINY BRODY ŻARSKIE
z dnia 30 grudnia 2010r.
w sprawie zmian do uchwały Nr XXXVI/256/02 Rady Gminy Brody w sprawie ustalenia zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Na podstawie art. 4, art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego (t.j. z 2005r. Nr 31, poz. 266
z póŝn. zm.) oraz 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.) uchwala się,
co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Gminy Brody
Nr XXXVI/256/02 z dnia 27 marca 2002r. w sprawie
ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu gminy zmienionej:
uchwałą Rady Gminy Brody Nr IV/22/03 z dnia
29 stycznia 2003r. oraz uchwałą Rady Gminy Brody
Nr XXVII/206/05 z dnia 05.07.2005r. wprowadza się
następujące zmiany:
4 39

1. § 4 pkt 1 o treści: „mieszkańców gminy Brody,
którzy mieszkają i są zameldowani w granicach
gminy” otrzymuje nowe brzmienie:
„członków
Brody”.

wspólnoty

samorządowej

gminy

2. Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Jadwiga Łanicka
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UCHWAŁA NR III/9/2010
RADY GMINY BYTNICA
z dnia 30 grudnia 2010r.
w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy gminy Bytnica z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) na 2011 rok”
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.) uchwala
się, co następuje:
§ 1. Uchwala się „Roczny program współpracy
gminy Bytnica z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873
z póŝn. zm.) na 2011 rok” stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bytnica.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tomasz Kotlarz
Załącznik
do uchwały Nr III/9/2010
Rady Gminy Bytnica
z dnia 30 grudnia 2010r.
Roczny program współpracy gminy Bytnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2011 rok
§ 1 Cel główny i cele szczegółowe:
Program ma słuşyć rozwojowi demokracji lokalnej,
pogłębieniu podmiotowości obywateli i konsekwentnemu uspołecznianiu şycia zbiorowego. Został
opracowany w celu sprecyzowania zakresu współdziałania i określania jego reguł.
Program określa cele, formy i zasady współpracy
gminy Bytnica z organizacjami pozarządowymi
prowadzącymi działalność w sferze poşytku publicznego na terenie gminy Bytnica.
Rozległość i zakres działań, w jakie angaşują się organizacje pozarządowe, społeczny charakter tych
działań oraz wzrastający poziom realizowanych
usług powodują, şe organizacje powinny być postrzegane jako cenny partner dla jednostek samorządu terytorialnego. Rozszerzają one bowiem moşliwości wyboru sposobu zaspokajania potrzeb społecznych, co pozwala na sięganie do oferty tańszej
i efektywniejszej. Dla ich bieşącej pracy istotne znaczenie ma zarówno wymiana doświadczeń między

organizacjami, jak i współpraca sektora pozarządowego z sektorem publicznym, w szczególności
z organami samorządu terytorialnego.
Celem głównym współpracy gminy Bytnica z organizacjami pozarządowymi jest podniesienie efektywności i skuteczności działań tych organizacji,
zapewnienie im równych szans w realizacji zadań
publicznych, objęcie współpracą jak największych
obszarów aktywności obywatelskiej, poprawa jakości şycia mieszkańców gminy.
Natomiast cele szczegółowe to:
Umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za swoją wspólnotę lokalną czy regionalną,
Bardziej efektywne zarządzanie społecznościami lokalnymi, dzięki dobremu rozpoznaniu jego
potrzeb,
Uzupełnianie działań jednostki samorządowej
w zakresie, w jakim nie jest w stanie realizować
tych zadań przez własne struktury,
Odciąşenie sektora publicznego w realizacji
niektórych zadań,
Prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców,
Zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,
Budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnej.
§ 2 Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:
a) 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 2003r. z póŝn. zmian.),
b) programie – naleşy przez to rozumieć roczny
program współpracy gminy Bytnica z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok
c) organizacjach pozarządowych – naleşy przez
to rozumieć organizacje pozarządowe oraz
podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy
d) konkursie – naleşy przez to rozumieć otwarty
konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2
ustawy
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e) dotacji – naleşy przez to rozumieć dotacje
w rozumieniu art. 126 i art. 221 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póŝn. zm.)
§ 3 Zakres przedmiotowy:
Przedmiot współpracy stanowią głównie zadania
określone w art. 4 ust 1 w ustawie o działalności
poşytku publicznego i o wolontariacie, dotyczące
zadań własnych gminy, a w szczególności rozwoju
demokracji lokalnej, wykorzystania moşliwości partnerskiej współpracy z organizacjami pozarządowymi, przy spełnionych następujących warunkach:
realizacja
planowanego
przedsięwzięcia
przyniesie korzyść mieszkańcom,
obie strony wyraşają wolę współpracy,

Poz. 502
nizację zajęć edukacyjnych, popularyzację
wiedzy informatycznej wśród dzieci, młodzieşy, dorosłych, aktywizowanie ludzi starszych,
c) w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku
dzieci i młodzieşy – poprzez organizowanie
wypoczynku letniego, aktywnego wypoczynku połączonego z popularyzacją krajoznawstwa itp.,
d) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – poprzez organizację róşnych
uroczystości kulturalnych, patriotycznych,
rocznic, poznawanie i krzewienie historii
gminy, utrzymanie grobów, upowszechnianie wybitnych osiągnięć artystycznych,

przedsięwzięcie spełnia warunek bezstronności politycznej.

e) w zakresie ochrony i promocji zdrowia – poprzez włączanie się w kampanie zdrowotne,
wspieranie profilaktyki zdrowotnej

Zakres zadań publicznych zaliczanych do sfery poşytku publicznego do realizacji we współpracy
z adresatami programu obejmuje oprócz zadań
wymienionych w art. 4 ust.1 ustawy, w szczególności:

f) w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych – poprzez wspieranie osób niepełnosprawnych, tworzenie warunków do
prawidłowej egzystencji w środowisku lokalnym,

pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji şyciowej – do
realizacji zadań stosuje się przepisy ustawy
o pomocy społecznej,

g) w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
i sportu – poprzez promocję sportu wśród
dzieci, młodzieşy, dorosłych, wspieranie
sportowych reprezentacji gminy w imprezach, turniejach, zawodach sportowych, organizację imprez sportowo-rekreacyjnych,

nauki, szkolnictwa wyşszego,
oświaty i wychowania -

edukacji,

wypoczynku dzieci i młodzieşy
turystyki i krajoznawstwa
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
ochrony i promocji zdrowia
działań na rzecz osób niepełnosprawnych
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
porządku i bezpieczeństwa publicznego
przeciwdziałania uzaleşnieniom i patologiom
społecznym
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony
dziedzictwa przyrodniczego
§ 4 Realizacja priorytetowych zadań publicznych
będzie się odbywać:
a) w zakresie pomocy społecznej – poprzez poprawę sytuacji opiekuńczo-wychowawczej
dzieci i młodzieşy oraz wsparcie rodzin w ich
prawidłowym funkcjonowaniu, poprawę sytuacji osób z zaburzeniami psychicznymi,
osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i ich rodzin, osób starszych, zabezpieczenie schronienia, posiłków, ubrania osobom tego pozbawionym, aktywizację osób
długotrwale bezrobotnych,
b) w zakresie nauki, szkolnictwa wyşszego, edukacji, oświaty i wychowania – poprzez orga-

h) w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom
społecznym – poprzez współpracę przy realizacji programów profilaktycznych dla dzieci,
młodzieşy i dorosłych; wpieranie kampanii
edukacyjnych związanych z bezpieczeństwem publicznym, ochroną przed zagroşeniami,
i) w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz
ochrony dziedzictwa przyrodniczego – poprzez promowanie edukacji przyrodniczej,
ekologicznej; wspieranie organizacji konkursów związanych z ochroną środowiska, promowanie walorów przyrodniczych gminy
§ 5 Formy współpracy:
1. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi moşe mieć charakter finansowy i pozafinansowy.
2. Formy współpracy gminy Bytnica z organizacjami pozarządowymi:
1) zlecanie organizacjom pozarządowym oraz
podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy realizacji zadań publicznych na zasadach
określonych w ustawie (wpieranie, powierzanie, inne tryby);
2) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze
doradczym i inicjatywnym;
3) wzajemne informowanie się o planowanych
kierunkach działalności poprzez publikację
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waşnych informacji na stronach internetowych
gminy Bytnica, tablicach ogłoszeń,
4) konsultacje z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zgodnie z odrębną uchwałą Rady Gminy Bytnica, określającą zasady konsultacji
5) inne formy wsparcia, np. otwarte spotkania
pomiędzy organizacjami a przedstawicielami
samorządu, udostępnianie lokali gminnych,
uşyczanie sprzętu
6) 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)
§ 6 Zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi:
1) suwerenność stron – polegająca na prawie do
samodzielnego definiowania i rozwiązywania
problemów, respektując odrębność i niezaleşność kaşdej ze stron
2) partnerstwo – polegające na współpracy pomiędzy władzami samorządowymi i organizacjami
pozarządowymi opartej na obopólnej chęci
wzajemnych działań na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów,
3) efektywność – polegająca na dąşeniu do osiągnięcia jak najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych w sposób terminowy,
oszczędny i celowy,
4) jawność – polegająca na udostępnianiu przez
strony informacji o kosztach, efektach, celach
współpracy, jak równieş środkach finansowych
zaplanowanych na realizację zadań, a takşe
procedur postępowania przy wyborze realizatorów zadań publicznych,
5) uczciwa konkurencja – polegająca na działaniu
stron zgodnie z obowiązującym prawem i dobrymi obyczajami, nie naruszającymi wzajemnego dobra,
6) pomocniczość – polegająca na udzielaniu pomocy organizacjom pozarządowym w niezbędnym
zakresie, dla zapewnienia wykonywania zadań
w sposób profesjonalny i terminowy
§ 7 Sposób realizacji programu.
Realizacja programu odbywa się poprzez:
1.Zlecanie realizacji zadań moşe odbywać się
w formie:
a) powierzania wykonania zadania publicznego
wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie
jego realizacji,
b) wspieranie wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji
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2. Zlecanie realizacji zadań następuje w trybie
otwartego konkursu, chyba, şe przepisy odrębne
przewidują inny tryb zlecania.
3. W uzasadnionych przypadkach moşliwe będzie sfinansowanie nowych projektów i przedsięwzięć nie zaplanowanych w programie.
4. W otwartym konkursie ofert uczestniczą organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
art. 3 ust. 3 ustawy
5. Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy mogą z własnej inicjatywy złoşyć wniosek o realizację zadania publicznego, takşe takiego, które jest realizowane dotychczas w inny sposób, w tym przez organy administracji publicznej.
6. W przypadku złoşenia wniosku, o którym mowa w ust 5 Wójt Gminy Bytnica w ciągu 1 miesiąca
rozpatruje celowość realizacji zadania publicznego,
stopień, w jakim wniosek odpowiada priorytetowym
zadaniom publicznym ujętych w niniejszym programie, zapewnienie jakości wykonania zadania,
środki dostępne na realizację zadań publicznych,
oraz korzyści wynikające z realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty
wymienione w art. 3 ust 3 ustawy.
7. Po rozpatrzeniu wszystkich elementów wniosku ujętych w ust. 6 Wójt Gminy Bytnica informuje
o podjętym rozstrzygnięciu, a w przypadku stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego informuje składającego wniosek o trybie zlecania zadania publicznego, o którym mowa w art. 11 ust 2
ustawy oraz o terminie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.
8. Na wniosek organizacji pozarządowej lub
podmiotu wymienionego w art. 3 ust 3 ustawy, Wójt
Gminy Bytnica moşe zlecić organizacji pozarządowej
lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym
lub regionalnym, pod warunkiem, ze wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego
nie przekracza kwoty 10000zł i zadanie publiczne ma
być realizowane w okresie nie dłuşszym niş 90 dni.
9. W przypadku uznania celowości realizacji zadania publicznego zgodnie z ust. 8 Wójt Gminy Bytnica zleca realizację zadania po złoşeniu oferty przez
organizację pozarządową lub podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy.
10. Wójt Gminy Bytnica w terminie nie dłuşszym
niş 7 dni od dnia wpłynięcia oferty zamieszcza ofertę na okres 7 dni na BIP, stronie internetowej Urzędu
oraz na tablicy ogłoszeń, celem umoşliwienia kaşdemu zgłoszenia uwag dotyczących oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.
11. Po upływie terminu, o którym mowa
w ust. 10 i rozpatrzeniu uwag Wójt Gminy Bytnica
niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta stanowi
załącznik do umowy.
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12.Dotacje udzielone na realizację zadań nie
mogą być wykorzystane na:
1) realizację działań finansowanych z budşetu gminy Bytnica z innego tytułu,
2) remonty budynków,
3) zadania i zakupy inwestycyjne,
4) działalność polityczną lub religijną,
5)

pokrycie deficytu realizowanych wcześniej
przedsięwzięć oraz refundację kosztów,

6) pokrycie kosztów utrzymania siedziby podmiotu
§ 8 Tryb powoływania i zasady działania komisji
konkursowych do opiniowania ofert w otwartych
konkursach ofert.
1.W celu przeprowadzenia otwartego konkursu
ofert Wójt powołuje Komisję Konkursową, ustala jej
skład i zasady działania.
2. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego Jednostki samorządu terytorialnego.
3.W skład komisji konkursowej wchodzą osoby
reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust 3, z wyłączeniem
osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub
podmioty wymienione w art. 3 ust 3 biorące udział
w konkursie.
4. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert
ocenia moşliwość realizacji zadania publicznego
przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy, ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego,
w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, ocenia proponowaną jakość wykonania zadania
i kwalifikacje osób, przy udziale których będą realizowane zadania publiczne, w przypadku wspierania
zadania publicznego uwzględnia udział środków
finansowych własnych lub środków pochodzących
z innych ŝródeł na realizację zadania, uwzględnia
planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym
świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków, uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadań
publicznych w przypadku organizacji pozarządowej
lub podmiotów wymienionych w art3 ust 3 ustawy,
które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne.
5. W otwartym konkursie ofert moşe zostać wyłoniona więcej niş jedna oferta.
6. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się
w BIP, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń niezwłocznie po wyborze oferty.
7. Z pracy komisji konkursowej tworzony jest
protokół.

Poz. 502

§ 9 1 Podmiotami współpracy są organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność
poşytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 2 i 3
ustawy, a w szczególności:
stowarzyszenia
związki stowarzyszeń
związki sportowe
fundacje
uczniowskie kluby sportowe
stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku
Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, do
innych kościołów i związków wyznaniowych,
jeşeli ich cele obejmują prowadzenie działalności poşytku publicznego
2.Partnerami współpracy ze strony gminy Bytnica są:
Rada Gminy i jej Komisje – w zakresie
uchwalania programu, współpracy z liderami
organizacji pozarządowych,
Wójt Gminy – w zakresie realizacji zadań
programu poprzez ogłaszanie otwartych
konkursów ofert, przekazywanie środków finansowych w ramach budşetu gminy, podejmowanie decyzji o kierunkach współpracy
z organizacjami pozarządowymi, powoływanie komisji konkursowej
referaty i samodzielne stanowiska pracy
w Urzędzie Gminy – w zakresie bieşącej
współpracy z organizacjami pozarządowymi,
przygotowywanie i publikacja ogłoszeń
o otwartych konkursach ofert, organizowanie
prac Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty na realizację zadań, sporządzanie umów
3. Organizacje mają moşliwość przekazywania
swoich wniosków, opinii i uwag Wójtowi Gminy
Bytnica.
§ 10 Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty w okresie realizacji zadania są zobowiązane
do zamieszczania w materiałach promocyjnych informacji o udzieleniu wsparcia lub powierzenia zadania przez gminę Bytnica.
§ 11 Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu w 2011 roku wynosi
68000zł.
§ 12 Okres realizacji Rocznego Programu
Współpracy Gminy Bytnica z Organizacjami Pozarządowymi ustala się na rok 2011.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 24

– 2441 –

§ 13 Sposób oceny realizacji programu
1. Miernikami efektywności Rocznego Programu
są:
1) liczba organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności;
2) liczba osób zaangaşowanych w realizację zadań
publicznych (w tym wolontariuszy);
3) liczba osób, które były adresatami róşnych
działań publicznych;
4) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budşetu na realizację tych zadań;
5) łączna wielkość środków finansowych i pozafinansowych zaangaşowanych przez organizacje
pozarządowe w realizację zadań publicznych na
rzecz mieszkańców;
6) wysokość dofinansowania uzyskanego ze środków Unii Europejskiej;
7) systemowych rozwiązań problemów waşnych
dla funkcjonowania Gminy.

Poz. 502, 503

§ 14 Informacja o sposobie tworzenia programu
oraz przebiegu konsultacji:
Konsultacje na temat w/w aktu prawnego odbyły się
zgodnie z uchwałą nr XXXIX/200/2010 Rady Gminy
Bytnica z dnia 22 paŝdziernika 2010r. w sprawie
szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
poşytku publicznego i o wolontariacie projektów
aktów prawa miejscowego gminy Bytnica w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji. Projekt uchwały został zamieszczony na
siedem dni na stronie BIP Urzędu Gminy Bytnica jak
równieş w zakładce na stronie internetowej „organizacje pozarządowe” oraz na tablicach informacyjnych w Gminie Bytnica. Organizacje pozarządowe
działające na terenie Gminy Bytnica zostały o tym
fakcie poinformowane telefonicznie i pocztą elektroniczną. Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły şadnych uwag do projektu
uchwały.

2. Na podstawie mierników zostanie sporządzone sprawozdanie z realizacji programu, w którym
będzie zawarta ocena efektywności programu.

===================================================================================
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UCHWAŁA NR III/69/10
RADY GMINY ŚWIDNICA
z dnia 30 grudnia 2010r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego w Świdnicy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca
2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z póŝn. zm.) w związku
z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591,z póŝn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Określa się tryb i sposób powoływania
i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Świdnicy oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
2. Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, między innymi organizując prace Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego zwanego dalej ,,Zespołem”.
3. Zespół realizuje zadania określone w Gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Świdnica na lata 2010 – 2014
oraz załoşenia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
4. Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli róşnych podmiotów

oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
5. Do zadań Zespołu naleşy w szczególności :
1) Diagnozowanie przemocy w rodzinie.
2) Podejmowanie działań w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie mających na celu
przeciwdziałanie temu zjawisku.
3) Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.
4) Rozpowszechnianie informacji o instytucjach,
osobach i moşliwościach udzielania pomocy
w środowisku lokalnym.
5) Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
6. Zespół powołuje Wójt Gminy Świdnica.
§ 2. 1. Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.
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2. W skład Zespołu wejdą przedstawiciele:
1) Gminnego
Ośrodka
w Świdnicy.

Pomocy

Społecznej

2) Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3) Posterunku Policji w Świdnicy.
4) Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Świdnicy.
5) Szkoły Podstawowej w Słonem.
6) Organizacji pozarządowych.
7) Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.
3. 3.Powoływanie i odwoływanie członków Zespołu :
1) Przedstawiciele poszczególnych instytucji (jednostki, skierowani do pracy w Zespole, zostają
wskazani imiennie przez osoby kierujące instytucjami) jednostkami.
2) Skład Zespołu zostanie ustalony zarządzeniem
Wójta Gminy Świdnica powołującym Gminny
Zespół Interdyscyplinarny.
3) Kaşdy członek Zespołu, przed udziałem
w pierwszym posiedzeniu składa pisemne
oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań w ramach pracy w Zespole.
4) Członek Zespołu moşe zostać odwołany w trybie natychmiastowym, w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad poufności danych i informacji uzyskanych w ramach
działania w Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym mocą zarządzenia Wójta Gminy Świdnica.
4. Powoływanie i odwoływanie przewodniczącego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.
1) Przewodniczący Zespołu zostaje wybrany na
pierwszym spotkaniu, w głosowaniu jawnym,
zwykłą większością głosów.

§ 3. 1. Warunki funkcjonowania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.
2. Zespół funkcjonuje na podstawie porozumień
zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Świdnica
a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą
w jego skład, zaś w przypadku pracowników samorządowych – wskazanych przez Wójta Gminy Świdnica.
3. Członkowie Zespołu wykonują zadania w ramach obowiązków słuşbowych, zawodowych lub
pracy społecznej.
4. Zakres zadań realizowanych przez członków
ujęty zostanie w porozumieniach zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Świdnica a instytucjami/organizacjami.
5. Za obsługę techniczno – organizacyjną Zespołu odpowiedzialny jest Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Świdnicy.
6. Spotkania Zespołu, odbywają się w zaleşności
od potrzeb, nie rzadziej jednak niş raz na kwartał.
7. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący
lub Wójt Gminy Świdnica.
8. Zawiadomienia o posiedzeniu Zespołu przekazuje się członkom Zespołu, na co najmniej 5 dni
przed terminem posiedzenia.
9. Z kaşdego ww. spotkania zostaje sporządzony
protokół zawierający: listę obecności, tematykę
omawianych spraw ogólnych, przypadki indywidualne, opis działań do podjęcia.
10. Spotkania organizowane są głównie
w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Mogą być równieş organizowane w siedzibach poszczególnych instytucji/ organizacji wchodzących
w skład Zespołu.
11. Uczestnictwo w spotkaniach Zespołu jest
obowiązkowe.

2) Przewodniczący moşe zostać odwołany na
podstawie:

12. Do udziału w posiedzeniach Zespołu mogą
być równieş zaproszeni eksperci, specjaliści
w szczególności zajmujący się problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

a) Uzasadnionego pisemnego wniosku któregokolwiek z członków Zespołu.

§ 4. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Świdnica

b) pisemnej rezygnacji przewodniczącego,

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

c) uzasadnionego, pisemnego wniosku Wójta
Gminy Świdnica.
3) Odwołanie następuje w wyniku głosowania
jawnego, zwykłą większością głosów.
4) Odwołanie przewodniczącego skutkuje koniecznością powołania nowego przewodniczącego.
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Przewodniczący Rady
Eliasz Madej
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UCHWAŁA NR III/75/10
RADY GMINY ŚWIDNICA
z dnia 30 grudnia 2010r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2011 – 2021
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226,
art. 227, art. 228 ust. 1 pkt 1, art. 230 ust. 1 i 6,
art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)
w związku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz art. 122
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy
wprowadzające ustawę o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świdnica na lata 2011 – 2021, zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwala się objaśnienia wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o której mowa
w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej
uchwały.
§ 4. Upowaşnia się Wójta Gminy do zaciągania
zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć,
o których mowa w § 2 niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w şycie z dniem 1 stycznia
2011r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej BIP.

§ 2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć, zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady
Eliasz Madej

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/75/10
Rady Gminy Świdnica
z dnia 30 grudnia 2010r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/75/10
Rady Gminy Świdnica
z dnia 30 grudnia 2010r.
Wykaz przedsięwzięć do WPF
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr III/75/10
Rady Gminy Świdnica
z dnia 30 grudnia 2010r.
Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Świdnica na lata 2011-2021
Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w oparciu o ustawę o finansach publicznych
z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
z póŝn. zm.).
Przy opracowaniu WPF do roku 2014 kierowano się
wytycznymi przyjętymi przez Radę Ministrów, które
zostały przygotowane w związku z projektem ustawy
budşetowej na rok 2011, Strategii Zrównowaşonego
Rozwoju Gminy, Planem Rozwoju Lokalnego Gminy
na lata 2007 – 2015, przyjętymi do realizacji zadaniami społeczno-gospodarczymi na lata 2007-2013
oraz uwarunkowaniami Gminy, jej potrzebami, sytuacją finansową, a takşe moşliwościami pozyskiwania środków pozabudşetowych.
Dochody
Przyjęto, şe średnioroczny wzrost dochodów bieşących w okresie całego prognozowania wyniesie około 2,5%. Wyjątkiem będzie rok 2012; planuje się, şe
dochody bieşące w roku 2012 w stosunku do 2011
wzrosną o 4,8%. Zakłada się, şe w roku 2011 zostanie zakończony proces kanalizowania prawie całej
gminy (większa wpłata za ścieki). Na terenie gminy
co najmniej jeden inwestor rozpocznie działalność
od roku 2012 (większe podatki).
W latach 2011-2013 dochody majątkowe będą się
utrzymywały na dość wysokim poziomie w stosunku
do dochodów ogółem. Gmina w tym okresie będzie
sukcesywnie przygotowywać tereny z przeznaczeniem na działalność gospodarczą i budownictwo
mieszkaniowe oraz pozyskiwać środki pozabudşetowe (np. środki unijne, dotacje) na realizację zadań
inwestycyjnych.
Zakłada się, şe planowane dochody majątkowe będą
sukcesywnie spadać kaşdego roku. Wyczerpane
zostaną moşliwości dofinansowania z budşetu Unii
Europejskiej (nie jest pewny zakres rzeczowy i finansowy w przyszłym okresie programowania) oraz
zasoby majątkowe gminy.

Poz. 504

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ustalono na podstawie obowiązujących stawek
podatkowych oraz przepisów ZUS. Załoşono średnioroczny wzrost wynagrodzeń i składek o około
2,5%. Wydatki na wynagrodzenia obejmują teş jednorazowe świadczenia, takie jak nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne itp.
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST
obejmują rozdziały 75022 i 75023. Przyjęto, şe średnioroczny wzrost wydatków wyniesie około 2,2%.
Wynik budżetu
Wynik budşetu jest róşnicą między dochodami
a wydatkami i moşe wykazywać nadwyşkę lub deficyt. Planuje się następujący wynik finansowy w latach:
- rok 2011 zamyka się deficytem w kwocie
744.840 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych poşyczek i kredytów oraz
wolnych środków, jako nadwyşki środków pienięşnych na rachunku bieşącym budşetu Gminy,
rok 2012 zamyka się nadwyşką w kwocie
1.374.964zł,
rok 2013 zamyka się nadwyşką w kwocie
2.210.708zł,
rok 2014 zamyka się nadwyşką w kwocie
1.056.708zł,
rok 2015 zamyka się nadwyşką w kwocie
927.209zł,
rok 2016 zamyka się nadwyşką w kwocie
672.187zł,
rok 2017 zamyka się nadwyşką w kwocie
457.689zł,
rok 2018 zamyka się nadwyşką w kwocie
153.888zł,
rok 2019 zamyka się nadwyşką w kwocie
153.888zł,
rok 2020 zamyka się nadwyşką w kwocie
153.888zł,
rok 2021 zamyka się nadwyşką w kwocie
76.947zł.

Wydatki

Planowana nadwyşka z poszczególnych lat zostanie
przeznaczona na spłatę poşyczek i kredytów.

Załoşono, şe średnioroczny wzrost wydatków bieşących w okresie całego prognozowania wyniesie około 2,1%.

Przychody

Wydatki majątkowe będą się utrzymywały na dość
wysokim poziomie w stosunku do wydatków ogółem w latach 2011-2013. W póŝniejszych latach ich
udział w wydatkach ogółem będzie systematycznie
spadał. W latach 2011 – 2013 planuje się realizację
duşych inwestycji, takich jak dokończenie budowy
kanalizacji całej gminy, doprowadzenie wody do
miejscowości Piaski, budowę przedszkola, modernizację Gminnego Ośrodka Kultury oraz rozpoczęcie
inwestycji drogowych, które będą realizowane
w kolejnych latach.

W roku 2011 planuje się zaciągnąć następujące poşyczki i kredyty:
poşyczkę na wyprzedzające finansowanie
w kwocie 1.291.700zł,
poşyczkę z WFOŚ i GW w Zielonej Górze
w kwocie 185.832zł,
kredyty komercyjne w kwocie 1.385.000zł.
Razem przychody w 2011r. z tytułu zaciągniętych
poşyczek i kredytów wyniosą 2.862.532zł.
Na etapie przygotowywania WPF nie planuje się
zaciągania poşyczek i kredytów na lata 2012 – 2021.
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Rozchody
Spłatę długu zaciągniętego do 2010r. zaplanowano
na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych
poşyczek i kredytów.
Spłata nowoplanowanych poşyczek i kredytów:
na wyprzedzające finansowanie z terminem
spłaty w roku 2013,
poşyczki z WFOŚ i GW z ostatecznym terminem spłaty do 2016r,
kredyty komercyjne z terminem spłaty do
2021r.
Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacje,
o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Kwota wykazana jako dług na koniec kaşdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku plus zaciągnięty dług minus spłata długu. Planowane kwoty długu na koniec kaşdego roku
wynoszą:
rok 2011 – 7.238.075zł, w tym dług zaciągnięty pod zadania realizowane z udziałem środków pomocowych 1.007.200zł,
rok 2012 - 5.863.111zł, w tym dług zaciągnięty pod zadania realizowane z udziałem środków pomocowych 908.000zł,

Poz. 504

Od roku 2014 obowiązują limitowane moşliwości
zadłuşenia określone w art. 243 ustawy o finansach
publicznych z dnia 29 sierpnia 2009r. Z przedłoşonej
wieloletniej prognozy finansowej wynika, şe nie
został naruszony przepis art. 243 ustawy o finansach
publicznych. Planowane kwoty spłat długu wraz
z obsługą długu na koniec kaşdego roku:
2011 wynosi 2.672.221zł, w tym spłata długu zaciągniętego pod zadania realizowane z udziałem środków pomocowych 1.403.200zł,
2012 wynosi 1.624.964zł, w tym spłata długu zaciągniętego pod zadania realizowane z udziałem środków pomocowych 99.200zł,
2013 wynosi 2.410.708zł, w tym spłata długu zaciągniętego pod zadania realizowane z udziałem środków pomocowych 908.000 zł,
2014 wynosi 1.196.708zł,
2015 wynosi 1.027.208zł,
2016 wynosi 743.187zł,
2017 wynosi 507.689zł,
2018 wynosi 188.888zł,
2019 wynosi 178.888zł,
2020 wynosi 168.888zł,

rok 2013 – 3.652.403zł,

2021 wynosi 81.947zł.

rok 2014 – 2.595.695zł,

Zgodnie z zapisem art. 121 ust. 8 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)
w latach 2011 – 2013 objętych wieloletnią prognozą
finansową mają zastosowanie zasady określone
w art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia
30 czerwca 2005r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póŝn.
zm.) zamiast zasad, o których mowa w przepisach
art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r, (Dz. U.
Nr 156, poz. 1240 z póŝn. zm.). To oznacza, şe łączna
kwota przypadająca w danym roku budşetowym
spłat rat kredytów i poşyczek wraz z naleşnymi
w danym roku odsetkami od tych kredytów i poşyczek nie moşe przekroczyć 15% planowanych na
dany rok budşetowy dochodów ogółem. W przypadku Gminy Świdnica wskaŝnik ten nie został przekroczony i wynosi dla roku:

rok 2015 – 1.668.487zł,
rok 2016 – 996.300zł,
rok 2017 – 538.611zł,
rok 2018 – 384.723zł,
rok 2019 – 230.835zł,
rok 2020 – 76.947zł.
Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) w latach 2011
– 2013 objętych wieloletnią prognozą finansową
mają zastosowanie zasady określone w art. 170
ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca
2005r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póŝn. zm.) zamiast
zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust 1
pkt 6 ustawy o finansach publicznych z dnia
27 sierpnia 2009r. (Dz. U. Nr 156, poz. 1246 z póŝn.
zm.). To oznacza, şe łączna kwota długu JST na koniec roku budşetowego nie moşe przekroczyć 60%
wykonanych dochodów ogółem w danym roku budşetowym.
W przypadku Gminy Świdnica wskaŝnik ten nie został przekroczony i wynosi dla:
roku 2011 – 26,26%,
roku 2012 – 21,63%,
roku 2013 – 16,49%.

2011 – 5,35%,
2012 – 6,66%,
2013 – 6,78%.
Od roku 2014 obowiązują limitowane moşliwości
zadłuşenia określone w art. 243 po uwzględnieniu
art. 244 obowiązującej ustawy o finansach publicznych. Z przedłoşonej wieloletniej prognozy finansowej wynika, şe nie został naruszony przepis art. 243
ustawy o finansach publicznych.
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UCHWAŁA NR IV/14/2010
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY
z dnia 30 grudnia 2010r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania
przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Witnica przez podmioty nienależące do sektora
finansów publicznych
Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 z póŝn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.),
Rada Miejska w Witnicy uchwala, co następuje:

2) na ucznia niepełnosprawnego kwota dotacji
odpowiadać będzie 100 procentom kwoty
przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia
przedszkola i oddziału przedszkolnego, w części
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej
przez Miasto i Gminę Witnica.

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji
przekazywanych z budşetu Gminy Witnica dla prowadzonych na terenie Gminy Witnica przez podmioty nienaleşące do sektora finansów publicznych:

§ 4. Jeşeli do przedszkola wymienionego w § 1
pkt. 1 lub innej formy wychowania przedszkolnego,
wymienionej w § 1 pkt. 2 uczęszcza uczeń niebędący
mieszkańcem gminy Witnica, koszty udzielonej dotacji, zgodnie z art. 90 ust. 2c ustawy o systemie
oświaty, ponosi gmina, której mieszkańcem jest ten
uczeń. Nie przekazanie środków przez gminę macierzystą nie wstrzymuje udzielania dotacji przedszkolu.

1) niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów
przedszkolnych zorganizowanych przy szkołach
podstawowych,
2) niepublicznych innych formach wychowania
przedszkolnego, o których mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy
o systemie oświaty.
3) niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych.
§ 2. Niepubliczne przedszkole oraz oddział
przedszkolny, o którym mowa w § 1 pkt 1 otrzymuje
z budşetu Gminy Witnica dotację ustalaną według
następujących zasad:
1) kwota dotacji na kaşdego ucznia odpowiadać
będzie 75 procentom ustalonych w budşecie
Gminy Witnica wydatków bieşących ponoszonych w przedszkolach publicznych lub w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych przy
szkołach podstawowych, w przeliczeniu na jednego ucznia, z zastrzeşeniem pkt 2,
2) na ucznia niepełnosprawnego kwota dotacji
odpowiadać będzie 100 procentom kwoty
przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia
przedszkola i oddziału przedszkolnego, w części
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej
przez Miasto i Gminę Witnica.
§ 3. Osoba prowadząca niepubliczną inną formę
wychowania przedszkolnego, o której mowa
w § 1 pkt 2 otrzymuje z budşetu Gminy Witnica dotację ustalaną według następujących zasad:
1) kwota dotacji na kaşdego ucznia odpowiadać
będzie 40 procentom ustalonych w budşecie
Gminy Witnica wydatków bieşących ponoszonych w przedszkolach publicznych lub w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych przy
szkołach podstawowych, w przeliczeniu na jednego ucznia, z zastrzeşeniem pkt 2,

§ 5. Niepubliczna szkoła podstawowa, o której
mowa w § 1 pkt. 2, otrzymuje z budşetu gminy Witnica dotację ustalaną według zasady, şe kwota dotacji na kaşdego ucznia odpowiadać będzie 100 procentom kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły, w części oświatowej
subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Witnica.
§ 6. Przyjmuje się następujące wiąşące ustalenia
ramowe w zakresie trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla podmiotów wymienionych w § 1:
1) Dotacji udziela się pod warunkiem, şe
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok otrzymywania
dotacji, podmiot prowadzący lub zamierzający
prowadzić szkołę, przedszkole lub inną formę
wychowania przedszkolnego, przedłoşy do
Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy wniosek zawierający informację o planowanej liczbie
uczniów,
2) Wniosek, o którym mowa w pkt. 1 powinien
zawierać:
a) datę i numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji prowadzonej przez Urząd Miasta
i Gminy Witnica, zgodnie z art. 82 ust.
2 ustawy o systemie oświaty oraz datę
i numer decyzji nadającej uprawnienia szkoły
publicznej,
b) określenie
planowanej
liczby
uczęszczających do placówki,

uczniów

c) wskazanie nazwy banku i numeru rachunku
bankowego, na który ma być przekazywana
dotacja.
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3) Dotacja wypłacana będzie w dwunastu miesięcznych ratach, przekazywanych do ostatniego dnia kaşdego miesiąca.

9) Kwota nadpłaconej dotacji zaliczana będzie
w poczet dotacji udzielanych w roku, w którym
dokonano rozliczenia nadpłaconej dotacji.

4) Od przekazania pierwszej raty dotacji, co miesiąc do dnia 10 – tego kaşdego miesiąca, podmiot dotowany będzie przedkładał Urzędowi
Miasta i Gminy Witnica informację o liczbie
dzieci wraz z oświadczeniem o aktualności
uprawnienia do otrzymywania dotacji – na druku stanowiącym załącznik Nr 1 i będącym integralną częścią niniejszej uchwały.

10) W przypadku likwidacji szkoły, przedszkola, oddziału przedszkolnego lub innej formy wychowania przedszkolnego, opisanej w § 1 i występującej nadpłaty dotacji, podmiot prowadzący
szkołę, przedszkole lub oddział przedszkolny
zobowiązany jest w terminie do 31 marca do
zwrotu kwoty dotacji nadpłaconej za rok poprzedni.

5) Wysokość wypłacanej dotacji w stosunku do
liczby
uczniów
dotowanego
podmiotu
i uczniów przeliczeniowych, korygowana będzie
co miesiąc, z uwzględnieniem danych z pkt 4.

§ 7. Traci moc uchwała Nr IV/25/2007 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 22 lutego 2007 w sprawie
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy
Witnica przez podmioty nienaleşące do sektora finansów publicznych.

6) Kwota nadpłaconej dotacji miesięcznej zaliczana będzie w poczet dotacji udzielanej na miesiąc, w którym przedkładana jest informacja,
7) Ostatecznego rozliczenia udzielanych dotacji za
okres roczny Urząd Miasta i Gminy Witnica dokonuje w oparciu o dane z informacji z pkt. 4,
w terminie do 31 stycznia roku następnego.
8) W ramach rozliczenia opisanego w pkt. 7,
w terminie do dnia 31 marca, podmiotowi
uprawnionemu przekazuje się wyrównanie
kwoty dotacji naleşnej za rok poprzedni,

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Witnica.
§ 9. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Wiceprzewodniczący Rady
Zygmunt Wilk
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IV/14/2010
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 30 grudnia 2010r.

Informacja o liczbie dzieci (uczniów)
wraz z oświadczeniem o aktualności uprawnień do otrzymywania dotacji z budżetu Gminy Witnica

Nazwa i adres szkoły, przedszkola
lub innej formy wychowania przedszkolnego

Typ i rodzaj placówki…………………………………………………………
Liczba dzieci (uczniów) na ostatni
dzień miesiąca poprzedzającego
składanie formularza,
miesiąc, rok………………
liczba dzieci……………..

Liczba dzieci (uczniów) w miesiącu,
w którym składany jest formularz

Liczba dzieci (uczniów)
w miesiącu następnym

miesiąc, rok………………

miesiąc, rok……………

liczba dzieci……………..

liczba dzieci……………

Niniejszym poświadczam aktualność prawa szkoły (przedszkola, oddziału przedszkolnego, innej formy wychowania przedszkolnego) do otrzymywania dotacji i aktualność związanych z tym danych z przedłoşonego
w dniu …………….………….. wniosku o udzielenie dotacji.
Uwagi
………………………………………………………………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………………………………………..............
…………………….............................................................................................................……………………….……….

.....................................
Nazwisko i imię sporządzającego zestawienie
Nr telefonu
………………………
Pieczątka i podpis

Data……………………….

4 43

.................................................................................
Nazwisko i imię
Kierownika Placówki
………………………..
Pieczątka i podpis
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UCHWAŁA NR IV/15/2010
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY
z dnia 30 grudnia 2010r.
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Witnica z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami na 2011 rok
Na podstawie 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 ze
zm.), uchwala się roczny program współpracy gminy Witnica z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami na rok 2011 w brzmieniu następującym:
Program współpracy Gminy Witnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
na 2011 rok.
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Program określa podejmowane przez
Gminę działania w zakresie realizacji zadań publicznych oraz wskazuje organizacje, we współpracy
z którymi Gmina zamierza realizować zadania ujęte
w formie rocznego programu współpracy Gminy
Witnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami.
2. Projekt programu opracowany został na bazie
programu z poprzedniego roku. W sprawie programu przeprowadzono konsultacje z organizacjami
pozarządowymi z terenu Gminy Witnica oraz z Radą
Poşytku Publicznego Gminy Witnica w okresie od
września do listopada 2010r. Projekt programu został przekazany wszystkim organizacjom pozarządowym mającym siedzibę lub oddział terenowy na
terenie Gminy Witnica. Do projektu nikt nie wniósł
zastrzeşeń, nie wpłynął teş şaden wniosek formalny
dotyczący zmian w treści programu. Rada Poşytku
Publicznego Miasta i Gminy Witnica zaopiniowała
projekt programu pozytywnie uchwałą z dnia
23 grudnia 2010r.
3. Uchwalony niniejszą uchwałą program
współpracy gminy Witnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami obowiązuje od
1 stycznia do 31 grudnia 2011r.
§ 2. Ile razy w programie jest mowa o:

5) programie – naleşy przez to rozumieć Roczny
Program Współpracy Gminy Witnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami;
6) organizacjach – naleşy przez to rozumieć organizacje pozarządowe, w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
poşytku publicznego i wolontariacie;
7) zadaniu publicznym – naleşy przez to rozumieć
zadania określone w art. 4 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz. 873, z póŝn. zm.).
Rozdział 2
Cele Programu
§ 3. 1. Celem głównym programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy Miastem i Gminą Witnica
a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, słuşącego rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianiu roli aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów lokalnych.
2. Powyşszy cel realizowany jest poprzez:
1) określenie kierunków realizacji zadań publicznych;
2) zapewnienie udziału organizacjom pozarządowym w realizacji zadań publicznych;
3) wykorzystanie potencjału i moşliwości organizacji pozarządowych;
4) rozwijanie zakresu świadczonych usług publicznych oraz podniesienie ich jakości;
5) tworzenie warunków do obnişenia kosztów realizacji zadań publicznych;
§ 4. Celami szczegółowymi programu są:

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.);

1) poprawa jakości şycia w Gminie poprzez lepsze
zaspokojenie potrzeb mieszkańców;

2) Gminie – naleşy przez to rozumieć Miasto
i Gminę Witnica;

3) wszechstronny rozwój fizyczny i psychiczny
dzieci i młodzieşy;

3) Burmistrzu – naleşy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Witnica;

4) wspieranie twórczości kulturalnej, w szczególności amatorskiej;

4) Urzędzie – naleşy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy Witnica;

5) pielęgnowanie
dziedzictwa
kulturowego,
w szczególności w sferze lokalnej;

2) zwiększenie aktywności fizycznej i sportowej
mieszkańców;
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6) promocja gminy na jej terenie, w Polsce i za
granicą;
7) rozwój turystyki na terenie Gminy;
8) integracja społeczna mieszkańców Gminy;
9) wsparcie dla rodzin biednych, patologicznych
i niewydolnych wychowawczo;
10) promocja zdrowego stylu şycia;
11) aktywizacja osób starszych;
12) wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych.
Rozdział 3

Poz. 506
b) opracowania i publikacja ksiąşek, czasopism
lub stron internetowych związanych z historią i kulturą Gminy,

3) w zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia, w tym równieş realizacja zadań na rzecz
wyrównywania poziomu şycia mieszkańców
Gminy oraz realizacja zadań „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Witnica na 2011 rok”,
dotyczących:
a) zapewnienia opieki nad dziećmi z rodzin zagroşonych patologią społeczną, ubogich,
niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie;

Przedmiotowy zakres współpracy i zadania
priorytetowe

b) wypoczynku letniego i zimowego dzieci
i młodzieşy z rodzin dysfunkcyjnych z terenu
Gminy;

§ 5. 1. Przedmiotowy zakres współpracy gminy
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określa art. 4 ustawy.

c) wspierania rodzin nie wypełniających poprawnie funkcji opiekuńczo-wychowawczych;

2. Gmina współpracuje z organizacjami oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność statutową w dziedzinach obejmujących przedmiotowy
zakres współpracy.
3. Zadania publiczne realizuje Burmistrz, przy
pomocy Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych.
§ 6. 1. Określa się następujące priorytetowe zadania publiczne, których realizacja moşe być
w szczególności wspierana przez Gminę:
1) w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury
fizycznej i turystyki na terenie Gminy:
a) organizacja i przeprowadzenie gminnych imprez sportowych;
b) uczestnictwo w imprezach
o charakterze ponadgminnym;

sportowych

c) organizacja szkolenia dzieci i młodzieşy
uzdolnionej sportowo oraz sportowców niepełnosprawnych;
d) organizacja przedsięwzięć dotyczących sportu masowego, ze szczególnym uwzględnieniem okresów ferii i wakacji oraz dni wolnych od pracy;
e) wytyczanie nowych szlaków i tras turystycznych,
2) w zakresie rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, rozwoju twórczości amatorskiej oraz działań i inicjatyw kulturalnych na terenie Gminy:
a) organizowanie cyklicznych imprez kulturalnych, między innymi takich jak: Spotkania na
Starym Trakcie, doşynki gminne, festyny,
przeglądy (w szczególności w dziedzinie tańca i muzyki), plenery, wystawy i warsztaty artystyczne, które mają istotne znaczenie dla
edukacji kulturalnej mieszkańców oraz krajowa i zagraniczna promocja gminy;

d) świadczenia usług opiekuńczych potrzebującym pomocy, w tym osobom starszym, samotnym, chorym i niepełnosprawnym oraz
zagroşonym ubóstwem i społeczną marginalizacją;
e) opieki nad grupami wzajemnego wsparcia;
f)

promowania trzeŝwości oraz zdrowego stylu
şycia;

g) wspierania aktywności osób starszych.
2. Rada Miejska, na wniosek organizacji, moşe
rozszerzyć listę zadań publicznych realizowanych we
współpracy z organizacjami, po zasięgnięciu opinii
komisji Rady właściwej dla tematyki zgłoszonego
zadania.
3. Poziom dofinansowania zadań, o których
mowa w ustępie 1 i 2 jest uzaleşniony od wysokości
środków finansowych wydzielonych w budşecie
Gminy na 2011r., na realizację określonych zadań
publicznych.
Rozdział 4
Zasady i formy współpracy
§ 7. Współpraca Gminy z organizacjami będzie
miała następujące formy:
1) zlecanie organizacjom częściowej realizacji
przyjętych przez Gminę zadań publicznych oraz
wspieranie rzeczowe i finansowe wykonania
tych zadań;
2) informowanie organizacji o planowanych kierunkach działania Gminy, w celu zachęcenia ich
do realizacji określonych zadań publicznych;
3) przedkładanie do konsultacji organizacjom, odpowiednio do zakresu ich statutowego działania, projektów gminnych aktów normatywnych;
4) ustalanie rocznych planów współpracy Gminy
z organizacjami, zwłaszcza w zakresie ratownictwa i ochrony ludności, sportu i rekreacji.
§ 8. 1. Organizacje działające na terenie Gminy
mogą ubiegać się jedynie o zlecenie realizacji zadań
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publicznych określonych w niniejszej uchwale lub jej
nowelizacjach.
2. O zlecenie realizacji zadania publicznego mogą ubiegać się działające na terenie Gminy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy.
3. Udział organizacji w wykonywaniu zadań publicznych Gminy zapewnia się poprzez podpisanie
umów na wykonanie określonych zadań, zawartych
pomiędzy Gminą a organizacjami, których działalności statutowe pokrywają się ze sferą zadań publicznych realizowanych ustawowo przez Gminę
Witnica.
4. Zlecenie realizacji zadania publicznego moşe
mieć jedną z następujących form:
1) powierzenie wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na pełne sfinansowanie jego realizacji;
2) wsparcie wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na częściowe dofinansowanie jego
realizacji.
§ 9. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami odbywa się
w oparciu o zasady pomocniczości, suwerenności
stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności i wzajemnego poszanowania interesów partnerów współpracy:
1) zasada pomocniczości oznacza, şe gmina powierza lub wspiera realizację zadań własnych
organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom, które zapewniają ich wykonanie
w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy;
2) zasada suwerenności stron polega na tym, iş
strony mają prawo do niezaleşności i odrębności w samodzielnym definiowaniu i poszukiwaniu sposobów rozwiązania problemów i zadań;
3) zasada partnerstwa realizowana jest w zakresie
uczestnictwa organizacji pozarządowych oraz
innych podmiotów w określeniu potrzeb i problemów mieszkańców gminy, wypracowywaniu sposobów ich rozwiązania, definiowaniu
zadań przeznaczonych do realizacji oraz w ocenie ich wykonania;

Poz. 506
Rozdział 5
Tryb powoływania i regulamin pracy komisji
konkursowej

§ 10. 1. Komisja konkursowa i jej przewodniczący powoływana jest zarządzeniem Burmistrza, niezwłocznie po zamknięciu konkursu ofert.
2. W skład komisji wchodzą:
1) trzech przedstawicieli organu wykonawczego,
wyznaczonych przez Burmistrza;
2) jeden przedstawiciel organizacji pozarządowych, wydelegowany przez Radę Poşytku Publicznego.
3. W składzie komisji mogą równieş zasiadać,
z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
4. Komisja konkursowa działa w oparciu o właściwe ustawy oraz zasady: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej
konkurencji i jawności.
5. Komisja konkursowa w trybie konkursowym
dokonuje oceny i kwalifikacji ofert i przy ich rozpatrywaniu:
ocenia moşliwość realizacji zadania przez
organizacje pozarządową, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy oraz jednostki
organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane;
ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
uwzględnia wysokość środków publicznych
przeznaczonych na realizację zadania;
ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne;
uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy udział środków własnych lub środków pochodzących z innych
ŝródeł na realizację zadania publicznego;

4) zasada efektywności polega na wspólnym dąşeniu gminy i organizacji pozarządowych oraz
innych podmiotów do osiągnięcia moşliwie
najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych;

uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy
i pracę społeczną członków;

5) zasada jawności, uczciwej konkurencji i wzajemnego poszanowania rozumiana jest jako
udostępnienie przez strony współpracy informacji o zamiarach, celach, kosztach i efektach
współpracy, poprzez wypracowanie stosownych procedur.

uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które
w latach poprzednich realizowały zlecone
zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia
otrzymanych na ten cel środków.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 24

– 2458 –

Rozdział 6
Sposób realizacji programu i wysokość środków
przeznaczanych na jego realizację
§ 11. Realizacja programu w formach, o których
mowa w § 7 będzie się odbywać według zasad ustalonych ustawą.
§ 12. 1. Zlecanie realizacji zadań, o których mowa w § 8 ust. 4 następuje w trybie otwartego konkursu ofert, moşe równieş nastąpić na podstawie
przepisów o zamówieniach publicznych.
2. Otwarty konkurs ofert na realizację określonego zadania ogłoszony zostanie w terminie do
31 stycznia 2011r., z przewidywanym terminem rozstrzygnięcia do 28 lutego 2011r.
§ 13. 1. W celu wzajemnego informowania się
o planowanych kierunkach działania oraz w celu
zharmonizowania działań Gminy i organizacji, Burmistrz podaje do publicznej wiadomości informacje
o planowanych do realizacji przez Gminę, w danym
roku budşetowym, zadaniach publicznych.
2. Informacje, o których mowa w ustępie 1 udostępniane są do publicznej wiadomości poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie,
umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
przekazywane są w trakcie narad, spotkań, szkoleń,
konsultacji, itp.
§ 14. Zlecenie zadania publicznego przez Burmistrza, następuje w trybie określonym ustawą.
§ 15. 1. Finansowanie zadania odbywa się ze
środków własnych samorządu gminnego.
2. środków przewidzianych na realizację poszczególnych zadań publicznych, objętych niniejszą
uchwałą, wynosi 210 000 (dwieście dziesięć) złotych
i zostanie ujęta w uchwale budşetowej Gminy na
2011 rok.
Rozdział 7
Sposób oceny realizacji programu i sposób
tworzenia rocznych programów
§ 16. 1. Burmistrz Miasta i Gminy Witnica dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania wspieranego
lub powierzanego organizacji pozarządowej na zasadach określonych w ustawie.

Poz. 506
liczbie osób, które były adresatami działań
publicznych ujętych w programie;
wysokości środków finansowych zaangaşowanych przez organizacje pozarządowe
i inne podmioty w realizację zadań publicznych ujętych w Programie.

3. Burmistrz Miasta składa Radzie Miasta sprawozdanie z realizacji Programu, przygotowane przez
wydział merytorycznie odpowiedzialny za współpracę z organizacjami, w terminie do dnia 30 kwietnia
następnego roku.
§ 17. 1. Na podstawie sprawozdania oraz przyjmowanych w ciągu roku propozycji realizacji zadań
publicznych przez organizacje pozarządowe i inne
podmioty, przygotowywany jest kolejny roczny program.
2. Wydział merytorycznie odpowiedzialny za
współpracę z organizacjami przygotowuje projekt
Programu i przeprowadza jego konsultację w trybie
przewidzianym uchwałą Rady Miejskiej w Witnicy
Nr LIV/354/2010r. z dnia 3 sierpnia 2010r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu konsultowania
z Radą Poşytku Publicznego Miasta i Gminy Witnica
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o poşytku
publicznym i wolontariacie.
3. Projekt programu jest konsultowany z mieszkańcami a takşe z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy funkcjonującymi na terenie gminy.
4. Projekt programu jest zamieszczony na tablicy
ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu:
www.witnica.pl. Dodatkowo przesyłany jest przedstawicielom jednostek poşytku publicznego i organizacji pozarządowych, które brały udział w otwartych
konkursach w roku poprzednim, za pośrednictwem
poczty elektronicznej – e-mailem, a którzy takiej
poczty nie posiadają, za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

2. Mierniki efektywności programu oparte są na
informacji dotyczącej jego realizacji w ciągu ostatniego roku, a w szczególności:

5. Uwagi i wnioski dotyczące programu moşna
składać, nie póŝniej niş 14 dni po umieszczeniu projektu na stronie internetowej www.witnica.pl, osobiście w Urzędzie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres oswiata@witnica.pl lub tradycyjnej. Wszelkie sugestie będą analizowane i w miarę moşliwości uwzględniane.

liczbie organizacji pozarządowych i innych
podmiotów biorących udział w realizacji programu;

6. Roczny program współpracy uchwalany jest
do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres
jego obowiązywania.

liczbie osób zaangaşowanych w realizację
programu;
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3. Informacja Burmistrza opublikowana zostanie
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy.

Rozdział 8
Postanowienia końcowe
§ 18. 1. Program podlega publikacji w Biuletynie
Informacji Publicznej Gminy.
2. Do 30 kwietnia 2012r., Burmistrz przedstawi
Radzie Miejskiej informację o sposobie realizacji
Programu uwzględniając m.in. wykonanie budşetu
Gminy za rok 2011r. w zakresie dotyczącym wspierania organizacji.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 20. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Wiceprzewodniczący Rady
Zygmunt Wilk
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UCHWAŁA NR IV/17/2010
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY
z dnia 30 grudnia 2010r.
w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu
interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także szczegółowych warunków
jego funkcjonowania
Na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca
2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zmianami) uchwala się,
co następuje:
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. Niniejsza uchwała określa tryb i sposób powoływania, odwoływania członków oraz szczegółowe warunki funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.

ry nie moşe być krótszy niş 30 dni licząc od dnia
doręczenia powiadomienia.
§ 4. 1. Zgłoszenie przedstawicieli przez podmioty
uprawnione odbywa się w formie pisemnej.
2. Brak zgłoszenia przedstawiciela traktowany
jest jako rezygnacja podmiotu uprawnionego ze
zgłoszenia przedstawiciela do zespołu.
§ 5. 1. W terminie 14 dni od dnia, w którym
upływa termin wyznaczony do zgłaszania przedstawicieli, Burmistrz zarządzeniem powołuje zespół.

1) Burmistrzu – naleşy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Witnica;

2. Niezwłocznie po powołaniu zespołu Burmistrz
powiadamia podmioty uprawnione oraz zgłoszonych przez te podmioty przedstawicieli o powołaniu
danej osoby na członka zespołu.

2) zespole – naleşy przez to rozumieć interdyscyplinarny zespół do spraw przeciwdziałania
przemocy;

§ 6. Przedstawiciele poszczególnych podmiotów
uprawnionych pracują w zespole aş do chwili odwołania.

3) podmiocie uprawnionym – naleşy przez to rozumieć jeden z podmiotów uprawnionych do
zgłaszania przedstawicieli do interdyscyplinarnego zespołu do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, o których mowa w art. 9a
ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180,
poz. 1493 ze zmianami).

§ 7. Podczas uzupełniania składu zespołu oraz
poszerzaniu jego składu o kolejnych przedstawicieli
podmiotów uprawnionych, postanowienia § 3 - § 6
stosuje się odpowiednio.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

Rozdział II
Sposób i tryb powoływania członków zespołu
§ 3. 1. Burmistrz Miast i Gminy Witnica pisemnie
powiadamia podmioty uprawnione o moşliwości
zgłaszania przez te podmioty przedstawicieli na
członka zespołu.
2. W powiadomieniu, o którym mowa w ust. 1
wyznacza się termin zgłaszania przedstawicieli, któ-

§ 8. 1. Podmiot uprawniony moşe wystąpić na
piśmie do Burmistrza o powołanie jego przedstawiciela do zespołu.
2. W przypadku opisanym w ust. 1 postanowienia § 3 - § 6 stosuje się odpowiednio.
Rozdział III
Sposób i tryb odwoływania członków zespołu
§ 9. 1. Odwołania ze składu zespołu wszystkich
jego członków lub niektórych z nich dokonuje Burmistrz w formie zarządzenia.
2. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1, następuje na skutek:

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 24

– 2460 –

1) złoşenia przez członka zespołu pisemnej rezygnacji;
2) wycofania w formie pisemnej przez podmiot
uprawniony rekomendacji dla członka zespołu,
który został zgłoszony przez ten podmiot;
3) śmierci członka zespołu lub skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;

3. Rozstrzygnięcia zespołu mają moc wiąşącą,
gdy zapadają w obecności ponad połowy składu
osobowego zespołu.
§ 12. Z kaşdego posiedzenia zespołu sporządzany jest protokół, w którym umieszcza się następujące informacje:
1) listę obecności,

4) ustania zatrudnienia członka zespołu w podmiocie, który go rekomendował;
5) nieusprawiedliwionej nieobecności członka zespołu na trzech kolejnych posiedzeniach zespołu;
6) negatywnej oceny pracy całego zespołu lub
poszczególnych jego członków, dokonanej
przez Burmistrza lub z jego polecenia przez Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej.
Rozdział IV
Szczegółowe warunki funkcjonowania zespołu
§ 10. 1. Inauguracyjne posiedzenie zespołu zwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Witnica.
2. Posiedzenia zespołu zwołuje przewodniczący
lub podczas jego nieobecności zastępca przewodniczącego, w formie pisemnej.
§ 11. 1. W kaşdym posiedzeniu zespołu obowiązkowo uczestniczy jego przewodniczący lub zastępca.

Poz. 507, 508

2) tematykę spotkania,
3) opis decyzji i rozstrzygnięć dokonanych przez
zespół.
§ 13. 1. Zespół określa długoterminowe i krótkoterminowe plany swojej pracy.
2. Zespół, w zaleşności od potrzeb środowiska,
moşe ze swego składu wydzielić grupy robocze.
3. Raz do roku, w terminie do 30 kwietnia, zespół
przygotowuje i przedstawia Burmistrzowi pisemne
sprawozdanie ze swojej pracy za rok miniony.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Witnica.
§ 15. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Wiceprzewodniczący Rady
Zygmunt Wilk

2. Rozstrzygnięcia zespołu zapadają w formie pisemnych uchwał.
4 45
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UCHWAŁA NR IV/19/2010
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY
z dnia 30 grudnia 2010r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2013
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z póŝniejszymi zmianami) oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U.
Nr 179, poz. 1485 z póŝn. zm.) Rada Miejska w Witnicy uchwala,
§ 1. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2013 dla Gminy Witnica – zwany dalej Programem, w ponişszym brzmieniu.
§ 2. 1. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2013 opracowany został
zgodnie z treścią ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r. oraz załoşeniami Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
2. Gmina Witnica podejmuje działania mające na
celu prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i wychowawczej w szczegól-

ności dla dzieci i młodzieşy, szkolenie przedstawicieli róşnych słuşb, instytucji w dziedzinie przeciwdziałania uzaleşnień zwłaszcza w zakresie wczesnego
rozpoznawania sygnałów wskazujących na prawdopodobieństwo zaşywania narkotyków. Na podstawie
diagnozy badania społecznego przeprowadzonego
w Gminie Witnica w 2010 roku.
§ 3. Cele Programu;
1) Zapobieganie, ograniczanie uşywania narkotyków oraz związanych z tym problemów poprzez:
a) kontynuowanie
działań
w środowisku lokalnym;

profilaktycznych

b) kontynuowanie długofalowego procesu edukacji społecznej polegającej na dostarczaniu
fachowej wiedzy wszystkim podmiotom zainteresowanym tematem zagroşeń związanych
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z narkomanią oraz informacje o dostępnych
formach pomocy;
c) doskonalenie spójnego systemu przeciwdziałania narkomanii poprzez współdziałanie
róşnych instytucji.
§ 4. 1. Prowadzenie działań wyznaczonych poprzez powyşszy program opiera się na wykorzystaniu dostępnych środków finansowych w ramach
Funduszu Zwalczania Narkomanii, przyznawanych
corocznie przez Radę Miejską.
2. Znaczna część programu będzie realizowana
łącznie z zadaniami dotyczącymi przeciwdziałaniu
alkoholizmowi i innym uzaleşnieniom wyznaczonym
w rocznym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych.

Poz. 508

2. Zadania, o których mowa ust. 1 określone są
w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały będącego
jej integralną częścią.
§ 6. Jako osobę odpowiedzialną za realizację
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
wyznacza się pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Witnica.
§ 8. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Wiceprzewodniczący Rady
Zygmunt Wilk

§ 5. 1. Ustala się zadania Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii.
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IV/19/2010
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 30 grudnia 2010r.
ZADANIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

lp.

1

Zadanie/projekt

Opracowanie
gminnego konkursu profilaktycznego

Modelowanie właściwych wzorów i zachowań wśród młodzieży
Odpowiedzialny za
Działanie
Budżet
realizację
Konkurs plastyczny- plakat
Etap szkolny
Szkoły podstawowe- „Skutki
Po jednym przedstabrania narkotyków”
wicielu kaşdego poGimnazjum, Szkoły ponad
ziomu kształcenia.
gimnazjalne „Moje dziś moim
jutrem”
Etap gminny: wyłonienie trzech
najlepszych prac z gminy
Pełnomocnik
500,00zł.
w poszczególnych kategoriach
Konkurs- prezentacja multimedialna
Etap szkolny
SP klasy 5-6 ”Moje marzenia”
Gimnazjum ”Sposób Na nudę”
Po jednym przedstaSzkoły ponad gimnazjalne
wicielu kaşdego po„Środki odurzające jednym
ziomu kształcenia.
głosem mówimy nie” przesłanie dla innych
Etap gminny
Wyłonienie trzech najlepszych
Pełnomocnik
500,00zł.
prac w poszczególnych kategoriach
Konkurs w formie ulotki
Etap szkolny
SP „Narkotykom nie” przesłaPo jednym przedstanie do dzieci
wicielu kaşdego poGimnazjum przesłanie do
ziomu kształcenia.
młodzieşy.
Ponad gimnazjalne przesłanie
dla rodziców
Etap gminny
Wyłonienie 3 najlepszy prac
Pełnomocnik
500,00zł.
w poszczególnych kategoriach

Termin

Etap szkolny
styczeń – marzec
2011r.

Etap gminny
kwiecień-maj 2011r

Etap szkolny
Styczeń – marzec
2012r.

Etap gminny
Kwiecień- maj
2012r.

Etap szkolny
Styczeń- marzec
2013r.

Etap gminny
kwiecień- maj 2013r
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lp.

1

lp.

Zadanie/projekt

Działanie

Efekty działań
zintegrowanego
systemu w celu
ograniczenia
uzaleşnień.

1. Opracowanie programu
seminarium
dla następujących słuşb :
– ośmiu
przedstawicieli
szkół,
– czterech
policjantów,
– cztery osoby
z MOPS,
– ośmiu członków MGKRPA,
– dwie osoby
z urzędu,
– pełnomocnik,
– trzech
przedstawicieli
słuşby zdrowia,
– straşnik
miejski,
2. wybór
trenera.
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Seminarium dla służb
Źródła pozyWskaźniki
skiwania
wskaźników

1. Zatrudniony
trener,
2. Program szkolenia przedstawiony
przez trenera.

1. Tekst programu szkolenia,
2. Umowa
z trenerem.

Edukacja rodziców
Ŝródła pozyWskaŝniki
skiwania
wskaŝników

Poz. 508

Odpowiedzialny
za realizację

Budżet

Termin

Pełnomocnik
burmistrza.

6.000zł.
Środki ujęte
w budşecie
programu
profilaktyki
i rozwiązywania
problemów
alkoholowych.

Wrzesieńkwiecień
2013r.

Odpowiedzialny
za realizację

Budşet

Termin

1000,00

paŝdziernik
2011r.
paŝdziernik
2012r.
Paŝdziernik
2013r.

Zadanie/projekt

Działanie

1

Prelekcja ze
specjalistą.

1. Wykład na
wszystkich szczeblach kształcenia
przed wywiadówką
szkolną,
2. Zaproszenia,
listy, wyniki ankiet
z lat poprzednich,
deklaracje potwierdzające przyjście,
kontakt z rodzicami
na uczestnictwo
w waşnych wydarzeniach szkolnych
.

1 spotkanie
w roku, zwiększenie zainteresowania rodziców o 20%.

Lista obecności
z poprzedniego
roku.

Dyrektorzy
szkół, pedagodzy.

2

Prezentacja
raportu
z diagnozy
uzaleşnień
młodzieşy

Prelekcja przeprowadzona przez
pedagoga

Wzrost o 100%.

Lista obecności

Dyrektor
szkoły,
pedagodzy.

3

4

Materiały edukacyjne.

Artykuły
w gazecie lokalnej na temat
uzaleşnień.

Ulotki ,broszury
Pomoc psychologiczna
Adresy punktów
pomocy
Współpraca
z komisją
- Podanie do wiadomości działań
szkół w tym zakresie,
wyniki konkursów,
– publikacje prac
konkursowych,
–wiedza na temat
uzaleşnień podana
przystępnym językiem.

Dyrektor, pedagodzy.

Wzrost o 100%.

2 artykuły rocznie.

Teksty zamieszczone w prasie
lokalnej.

Pełnomocnik
burmistrza.

Styczeń
2011r.

500,00

3 lata

majczerwiec
20112013r.
Paŝdziernik-listopad
20112013r.
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lp.

Zadanie/projekt

Działanie

1

Zdobycie wiedzy na temat
uzaleşnień
i sposoby radzenia sobie
z osobami
sięgającymi po
uşywki.

Warsztaty. Rady
pedagogiczne.
Wykłady.

2

Współpraca
z komisją RPA

3

Materiały
Edukacyjne.

lp.
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Zadanie/projekt

1

Edukacja młodzieşy.

2

Spędzanie
czasu wolnego
przez młodzieş

3

Kontrola społeczności
uczniowskiej.

4

Konsultacje ze
specjalistą.

Kierowanie młodzieşy
z problemami do
komisji RPA.
Ulotki ,broszurki
Filmy edukacyjne,
Literatura naukowa.

Działanie
Warsztaty ze specjalistami
i terapeutami.
- SP. Pod kontem
rozwoju osobowości, asertywności,
radzenia w sytuacja
konfliktowych,
radzenia sobie ze
stresem.
- Gimnazjum.
Rozwiązywania
sytuacji konfliktowych, wzmocnienie
osobowości, przyczyny ,skutki i mity
uzaleşnień.
- Szkoły ponadgimnazjalne. Przyczyny , skutki i mity
uzaleşnień.
- zajęcia pozalekcyjne
- zajęcia sportowe
- świetlice środowiskowe
- świetlice opiekuńczo – wychowawcze
- świetlica socjoterapeutyczna.
Zakup testerów.
Wprowadzanie do
szkół psa kontrolującego.
Indywidualne spotkania
z psychologiem.
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Szkolenie nauczycieli
Źródła pozyWskaźniki
skiwania
wskaźników

Poz. 508

Odpowiedzialny
za realizację

Budżet

Termin

Z budşetu szkoły.

Raz w roku.

Program warsztatów, trener
nauczyciele.

Tekst programu, umowa
z trenerem, lista
obecności.

Pełnomocnik
burmistrza,
dyrektorzy
szkół.

Ilość wniosków.

Dokumentacja.

Dyrektorzy
szkół, pedagodzy.

Wzrost 100 %

Protokół przekazania.

Pełnomocnik.

500,00

Cały rok.

Odpowiedzialny
za realizację

Budşet

Termin

Raz w roku.

Profilaktyka młodzieży
Ŝródła pozyskiWskaŝniki
wania wskaŝników

Cały rok.

Program warsztatów, trener
nauczyciele.

Tekst programu, umowa
z trenerem, lista
obecności.

Dyrektor, pedagog szkolny.

Środki budşetu
szkoły i ujęte
w programie
profilaktyki
RPA.

Plan zajęć,
Treningi.

Tekst programu, umowa
z trenerem, lista
obecności.

Dyrektorzy,
trenerzy, wychowawcy.

Dofinansowanie
z programu
Profilaktyki
i RPA.

Praca
ciągła,
według
kalendarza.

Wzrost 100%

Protokół przekazania.

1600,00

Raz w roku.

Harmonogram.

Umowa
z psychologiem.

80,00zł.\godz.

Cały rok.

Pełnomocnik
Dyrektorzy
szkół.
Pełnomocnik
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Poz. 509, 510
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UCHWAŁA NR III/6/2010
STAROSTY ŻAGAŃSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2010r.
w sprawie uchwalenia wysokości opłaty za kartę wędkarską i kartę łowiectwa podwodnego
447

Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z póŝn. zm.) oraz
art. 7 ust. 7 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (tekst jednolity Dz. U. z 2009r.
Nr 189, poz. 1471 z póz. zm.) uchwala się co następuje :

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Şagańskiego.
§ 3 Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Leon Cuprych

§ 1 Rada Powiatu Şagańskiego uchwala opłatę
za wydanie karty wędkarskiej i karty łowiectwa
podwodnego w wysokości 10,00zł.
=======================================================================================
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
WOJEWODY LUBUSKIEGO
NR NK.I.4131.22.2011.MGRZ
z dnia 21 stycznia 2011r.
4 48

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) stwierdzam niewaşność
uchwały Nr IV/19/2010 Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na lata 2011 – 2013 w części § 8 uchwały.
UZASADNIENIE
Na sesji w dniu 30 grudnia 2010r. Rada Miejska
w Witnicy podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na lata 2011 – 2013. Uchwała doręczona została organowi nadzoru dnia 11 stycznia 2011r.
Po dokonaniu analizy prawnej organ nadzoru
stwierdza, şe uchwała w części § 8 istotnie narusza
prawo, tj. art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 i 10 ustawy
z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95 ze zm.).
Naruszeniem obowiązującego prawa jest wprowadzenie zapisu § 8 kwestionowanej uchwały, gdzie
stwierdzono, iş uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Określenie takiego terminu wejścia w şycie oznacza
iş rada zakwalifikowała przedmiotową uchwałę do
kategorii prawa miejscowego, którego wejście
w şycie uzaleşnione jest od ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Zapis ten stanowi przekroczenie ustawowego upowaşnienia zawartego

w art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
W świetle art. 4 ust. 1 powołanej ustawy akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych
wchodzą w şycie po upływie czternastu dni od dnia
ich ogłoszenia, chyba, şe dany akt normatywny
określi termin dłuşszy. Jednocześnie w art. 13 pkt 2
i 10 ustawy wyraŝnie zostało określone, şe w wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się: akty
prawa miejscowego stanowione przez sejmik województwa, organ powiatu oraz organ gminy, w tym
statuty województwa, powiatu i gminy oraz inne
akty prawne, informacje, komunikaty, obwieszczenia
i ogłoszenia, jeşeli tak stanowią przepisy szczególne.
Zdaniem organu nadzoru przedmiotowa uchwała
nie jest aktem prawa miejscowego, nie jest równieş
takim aktem, którego obowiązek ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym wynika z przepisów szczególnych.
W ocenie organu nadzoru podjęta uchwała stanowi
akt kierownictwa wewnętrznego, dotyczącego wyłącznie działalności organu, do którego została skierowana. Przedmiotowa uchwała określa jedynie
sposób realizacji prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i wychowawczej
w szczególności dla dzieci i młodzieşy, szkolenia
przedstawicieli róşnych słuşb, instytucji w dziedzinie
przeciwdziałania uzaleşnień. Osoby, do których adresowana jest uchwała powiązane są wyłącznie więzami podległości z organem który wydał akt, nie jest
zatem kierowana do mieszkańców gminy.
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Mając powyşsze na uwadze stwierdzić naleşy, iş
uchwalony Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2013 nie ma waloru przepisów powszechnie obowiązujących. Jest to akt wiąşący w zasadzie organ gminy, określający sposoby
działania gminy.

Poz. 510, 511

Od niniejszego rozstrzygnięcia słuşy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni od dnia
doręczenia rozstrzygnięcia za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego.
Z upowaşnienia Wojewody Lubuskiego
Dyrektor Generalny
Czesław Domalewski

Wobec powyşszego, poniewaş zapis § 8 istotnie
narusza prawo, dlatego wydanie rozstrzygnięcia
nadzorczego stało się konieczne i naleşało orzec jak
w sentencji.

=======================================================================================
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
WOJEWODY LUBUSKIEGO
NR NK.I.4131.38.2011.SDUD
z dnia 28 lutego 2011r.
4 49

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001r.,
Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) stwierdzam niewaşność uchwały Nr IV/14/2010 Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 29.12.2010r. w sprawie zmian w Statucie
Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwierzynie, w części, tj. w zakresie regulacji zawartej w § 1 pkt 1,
w której statutowi Gminnej Biblioteki nadaje się
brzmienie:
„15. Szczegółową organizację wewnętrzną GBP
określa Regulamin Organizacyjny nadany przez dyrektora GBP, po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy
Zwierzyn”.
UZASADNIENIE
W dniu 29.12.2010r. Rada Gminy Zwierzyn podjęła
uchwałę Nr IV/14/2010 w sprawie zmian w Statucie
Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwierzynie.
Przedmiotowa uchwała została doręczona organowi
nadzoru w dniu 5.01.2011r.
Przeprowadzana przez organ nadzoru ocena prawna
powyşszej uchwały prowadzi do wniosku, iş akt ten
jest sprzeczny z prawem tj. art. 13 ust. 3 ustawy
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj.: Dz. U. z 2001r., Nr 13, poz. 123 z póŝn. zm.)
oraz § 118 w zw. z § 143 Zasad techniki prawodawczej stanowiących załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r.
w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U.
z 2002r. Nr 100, poz. 908).
W podjętej uchwale, w § 1 pkt 1 Rada Gminy wprowadziła szereg zamian w postanowieniach statutu
Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwierzynie. Jedna
z nich dotyczyła zapisów punktu III podpunktu 15
Statutu, któremu na mocy przedmiotowej uchwały
nadano brzmienie:
„Szczegółową organizację wewnętrzną GBP określa
Regulamin Organizacyjny nadany przez dyrektora
GBP, po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Zwierzyn”.

Dokonując oceny prawnej powyşszej regulacji naleşy zaakcentować, iş stanowi ona powtórzenie zapisu
ustawowego zawartego w art. 13 ust. 3 ustawy
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. W przywołanym przepisie ustawodawca
stwierdza, iş organizację wewnętrzną instytucji kultury określa regulamin organizacyjny nadawany
przez dyrektora tej instytucji, po zasięgnięciu opinii
organizatora oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
Powyşsze juş na wstępie nakazuje odnotować, iş
ustawodawca wprowadza generalny zakaz powtarzania w aktach prawa miejscowego zapisów ustaw
lub innych aktów normatywnych (vide § 118 w zw.
z § 143 Zasad techniki prawodawczej). W orzecznictwie sądowo-administracyjnym naruszenie powyşszego zakazu zalicza się, co do zasady, do kategorii
istotnego naruszenia prawa skutkującego koniecznością stwierdzenia niewaşności takiego zapisu.
W tym kontekście na uwagę zasługuje w stanowisko
Naczelnego Sądu Administracyjnego wyraşone
w wyroku z dnia 14.10.1999r., II SA/Wr 1179/98,
w którym sąd wskazał, iş „uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego nie
moşe regulować jeszcze raz tego, co zostało zawarte
w obowiązującej ustawie. Taka uchwała jako istotnie
naruszająca prawo, jest niewaşna. Trzeba bowiem
liczyć się z tym, şe powtórzony przepis będzie interpretowany w kontekście uchwały, w której go powtórzono, co moşe prowadzić do całkowitej lub częściowej zmiany intencji prawodawcy”.
Powyşsze nie oznacza, şe zawsze i kaşde powtórzenie przepisów ustawowych w akcie prawa miejscowego będzie automatycznie uznane za istotne naruszenie prawa. Zgodzić bowiem naleşy się z poglądem, iş moşliwe jest dopuszczenie w uchwale o nadaniu statutu (uchwale o jego zmianie) przywołania
regulacji ustawowych w celach porządkujących,
z tym jednak zastrzeşeniem, şe nie jest ono dezinformujące czy teş błędne (Wyrok Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Wrocławiu z dnia
1 grudnia 2010r., III SA/Wr 650/10).
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Mając w polu widzenia powyşsze uwagi stwierdzić
naleşy, iş Rada Gminy dokonując powtórzenia zapisów art. 13 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej dokonała tego w sposób wadliwy, skutkujący zmodyfikowaniem normy
ustawowej. Przypomnieć naleşy, iş w podjętej
uchwale organ stanowiący uzaleşnił wprowadzenie
regulaminu organizacyjnego biblioteki od jego zaopiniowania przez Wójta Gminy. Godzi się natomiast zauwaşyć, iş ustawodawca w przywołanym
wyşej przepisie ustawy stwierdza, iş „organizację
wewnętrzną instytucji kultury określa regulamin
organizacyjny nadawany przez dyrektora tej instytucji, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii
działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.”.
Krąg podmiotów uprawnionych do zaopiniowania
regulaminu jest więc szerszy, anişeli ten wprowadzony przez Radę Gminy. Obejmuje on bowiem nie
tylko Wójta (jako organizatora) ale równieş działające w danej instytucji kultury: organizacje związkowe
i stowarzyszenia twórców. Powyşszy wynika wprost
z posłuşenia się przez ustawodawcę w omawianym
przepisie spójnikiem koniunkcji „oraz”, co w konsekwencji oznacza, iş regulamin organizacyjny zostanie prawidłowo nadany tylko wówczas, gdy wszystkie podmioty wymienione w tym przepisie wyraşą
swoje stanowisko.

Poz. 511

Zaakcentować jednocześnie naleşy, iş bez znaczenia
pozostaje fakt funkcjonowania lub jego braku,
w instytucji kultury, organizacji związkowych lub
stowarzyszenia twórców. Podejmowana przez Radę
Gminy uchwała jest aktem prawa miejscowego,
cechować musi ją więc abstrakcyjność i generalność
norm prawnych wysłowionych w jej przepisach.
Jeşeli zatem wymienione wyşej organizacje na dzień
podejmowania uchwały nie działały w Bibliotece
Gminnej, to lokalny prawodawca musi mieć na
uwadze, iş mogą one w przyszłości powstać, co będzie aktualizować uprawnienie przyznane im art. 13
ust. 3 ustawy organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
Mając powyşsze na uwadze stwierdzić naleşy, iş
kwestionowana uchwała, w zakresie uregulowania
zawartego w § 1 pkt 1, w którym nadaje się nowe
brzmienie pkt III.15 Statutu Biblioteki, w sposób
istotny narusza przywołane na wstępie przepisy,
stąd teş koniecznym jest stwierdzenie jej niewaşności w tej części.
Stąd teş orzeczono jak w sentencji.
Z upowaşnienia Wojewody Lubuskiego
Dyrektor Generalny
Czesław Domalewski
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