DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Gorzów Wielkopolski, dnia 31 marca 2011r.

Nr 39

TREŚĆ:
Poz.:
ZARZĄDZENIA
753

754

755

756

–

–

–

–

Zarzņdzenie Starosty Şagańskiego Nr 16.2011 z dnia 4 marca 2011r.
w sprawie ustalenia średniego miesiňcznego kosztu utrzymania
dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu
Şagańskiego w 2011 roku

3891

Zarzņdzenie Prezydenta Miasta Zielona Góra Nr 227.2011 z dnia
14 marca 2011r. w sprawie wysokości średniego miesiňcznego kosztu
utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze w roku 2011

3891

Zarzņdzenie Prezydenta Miasta Zielona Góra Nr 228.2011 z dnia
14 marca 2011r. w sprawie wysokości średniego miesiňcznego kosztu
utrzymania dziecka w Pogotowiu Opiekuńczym w Zielonej Górze
w roku 2011

3892

Zarzņdzenie Prezydenta Miasta Zielona Góra Nr 229.2011 z dnia
14 marca 2011r. w sprawie wysokości średniego miesiňcznego kosztu
utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa w Zielonej Górze w roku 2011

3893

UCHWAŁY RAD GMIN
757
758

759

760

761

762

–
–

–

–

–

–

Uchwała Rady Miejskiej w Skwierzynie Nr IV/23/11 z dnia 20 stycznia
2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajňcie pasa drogowego

3893

Uchwała Rady Gminy Lubrza Nr III/20/2011 z dnia 21 stycznia 2011r.
w sprawie zmiany nazwy zakładu budşetowego „EKO-FORT” oraz
nadania nowego statutu

3894

Uchwała Rady Gminy Lubrza Nr III/21/2011 z dnia 21 stycznia 2011r.
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lubrza
z organizacjami pozarzņdowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku
publicznego i wolontariacie, w 2011r.

3896

Uchwała Rady Gminy Lubrza Nr III/22/2011 z dnia 21 stycznia 2011r.
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/31/2007 z dnia 30 stycznia 2007r.
w sprawie nadania statutu samorzņdowej instytucji kultury

3900

Uchwała Rady Gminy Zwierzyn Nr V/22/2011 z dnia 26 stycznia 2011r.
w sprawie przyjňcia programu szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków
Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Zwierzyn

3900

Uchwała Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim Nr V/20/11
z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty naleşności pieniňşnych
przypadajņcych Gminie Nowogród Bobrzański lub jej jednostkom
podległym, majņcych charakter cywilnoprawny, oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowiń bňdzie pomoc publicznņ

3902
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Uchwała Rady Miejskiej w Szprotawie Nr V/32/2011 z dnia 27 stycznia
2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłņczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, czňściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

3908

Uchwała Rady Miejskiej w Trzcielu Nr IV/22/2011 z dnia 27 stycznia
2011r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych
w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

3909

Uchwała Rady Miejskiej w Torzymiu Nr IV/26/11 z dnia 28 stycznia
2011r. w sprawie zmiany statutu samorzņdowego zakładu budşetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Torzymiu
ul. Świebodzińska 12

3913

Uchwała Rady Miejskiej w Dobiegniewie Nr VI/26/11 z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmiany granic sołectw Mierzňcin i Słonów oraz
w sprawie zmiany statutu Sołectw Gminy Dobiegniew

3916

Uchwała Rady Gminy w Otyniu Nr IV/20/11 z dnia 31 stycznia 2011r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu
kontroli wykorzystania dotacji udzielanych dla publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Otyń przez
inne podmioty niş jednostki samorzņdu terytorialnego

3916

Uchwała Rady Miejskiej w Małomicach Nr IV/16/2011 z dnia 1 lutego
2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia o charakterze odpłatnym udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne przy
szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminň Małomice

3919

Uchwała Rady Miejskiej w Małomicach Nr IV/17/2011 z dnia 1 lutego
2011r. zmieniajņce uchwałň w sprawie zasad obrotu nieruchomościami stanowiņcymi mienie komunalne Gminy Małomice

3919

Uchwała Rady Miejskiej w Witnicy Nr V/27/2011 z dnia 1 lutego 2011r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania
przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Witnica przez podmioty nienaleşņce do sektora finansów publicznych

3920

Uchwała Rady Miejskiej w Sławie Nr V/29/11 z dnia 3 lutego 2011r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu
na terenie Gminy Sława

3921

Uchwała Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Nr V/14/11 z dnia
9 lutego 2011r. zmieniajņca uchwałň w sprawie programu współpracy
Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarzņdowymi oraz innymi podmiotami prowadzņcymi działalnośń poşytku publicznego na
rok 2011

3922

Uchwała Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Nr V/15/11 z dnia
9 lutego 2011r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości
i porzņdku na terenie gminy Krosno Odrzańskie

3923

Uchwała Rady Gminy Świdnica Nr VI/15/11 z dnia 10 lutego 2011r.
w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarzņdowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku
publicznego i o wolontariacie na 2011r.

3923

Uchwała Rady Gminy Deszczno Nr VII/41/2011 z dnia 15 lutego 2011r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr V/26/10 z dnia 29 grudnia
2010 roku w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Maszewo

3926
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Uchwała Rady Gminy Deszczno Nr VII/42/2011 z dnia 15 lutego 2011r.
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Karnin

3928

Uchwała Rady Gminy Deszczno Nr VII/48/2011 z dnia 15 lutego 2011r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/301/09 Rady Gminy Deszczno
z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/111/96
Rady Gminy w Deszcznie z dnia 20 grudnia 1996r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Oświaty w Deszcznie

3930

Uchwała Rady Miejskiej w Łňknicy Nr IV.21.2011 z dnia 15 lutego
2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łňknica na lata 2007 – 2012

3930

Uchwała Rady Miejskiej w Sulechowie Nr 0007.39.2011 z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz osób
prowadzņcych inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji

3931

Uchwała Rady Gminy w Przewozie Nr V/20/2011 z dnia 18 lutego
2011r. w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych
warunkach czňściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak
równieş trybu ich pobierania

3936

Uchwała Rady Gminy w Przewozie Nr V/21/2011 z dnia 18 lutego
2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania

3937

Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr VI/45/2011 z dnia 23 lutego
2011r. w sprawie trybu postňpowania o udzielenie dotacji z budşetu
miasta na cele publiczne zwiņzane z realizacjņ zadań miasta innych
niş określone w ustawie o działalności poşytku publicznego i wolontariacie podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
i niedziałajņcym w celu osiņgniňcia zysku, sposobu jej rozliczenia oraz
kontroli wykonania dotowanego zadania

3939

Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr VI/46/2011 z dnia 23 lutego
2011r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania
na raty naleşności pieniňşnych majņcych charakter cywilnoprawny,
przypadajņcych Miastu Gorzów Wlkp. i podległym Miastu Gorzów
Wlkp. jednostkom organizacyjnym, udzielania innych ulg w spłacie
tych naleşności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej
w przypadkach, w których ulga bňdzie stanowiń pomoc publicznņ
oraz ustalenia organów uprawnionych

3940

Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr VI/53/2011 z dnia 23 lutego
2011r. zmieniajņca uchwałň w sprawie określenia zasad nabywania,
zbywania i obciņşania nieruchomości oraz ich wydzierşawiania i uşyczania

3942

Uchwała Rady Gminy Stare Kurowo Nr IV/21/2011 z dnia 23 lutego
2011r. zmieniajņca uchwałň w sprawie opłat za świadczenia udzielane
przez przedszkole, dla których organem prowadzņcym jest Gmina
Stare Kurowo

3943

Uchwała Rady Miejskiej w Jasieniu Nr V/30/2011 z dnia 10 marca
2011r. w sprawie zarzņdzenia poboru podatków w drodze inkasa
w Sołectwach Gminy Jasień, wyznaczenia inkasentów, wysokości
i terminów wypłaty wynagrodzenia za inkaso

3943
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Uchwała Rady Gminy Nowa Sól Nr V/24/11 z dnia 10 marca 2011r.
w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego, opłaty targowej oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso

3945

Uchwała Rady Gminy Nowa Sól Nr V/25/11 z dnia 10 marca 2011r.
w sprawie zmiany do uchwały Nr XLVII/256/10 dotyczņcej określenia
wysokości opłaty stawki targowej

3946

Uchwała Rady Gminy Nowa Sól Nr V/26/11 z dnia 10 marca 2011r.
w sprawie zmiany do uchwały Nr XLVII/258/10 dotyczņcej określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011

3946

UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA
790

791

792

–

–

–

Uchwała Sejmiku Województwa Lubuskiego Nr VI/42/11 z dnia
14 lutego 2011r. w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za
przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych
na podstawie umowy o pracň, moşe byń dokonywana refundacja
kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne poniesionych przez pracodawcň

3947

Uchwała Sejmiku Województwa Lubuskiego Nr VI/43/11 z dnia
14 lutego 2011r. w sprawie przyjňcia „Programu ochrony przed hałasem dla dwóch odcinków dróg województwa lubuskiego (droga Nr 2,
odcinek 2_62_3 – powiat świebodziński oraz Nr 3, odcinek 3_305_0 –
powiat nowosolski)”

3952

Uchwała Sejmiku Województwa Lubuskiego Nr VI/45/11 z dnia
14 lutego 2011r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Miňdzyrzeczu,
polegajņcego na rozszerzeniu jego działalności pod wzglňdem udzielanych świadczeń

3985

INFORMACJE
793

794

795

–

–

–

Informacja Prezydenta Miasta Nowa Sól z dnia 1 lutego 2011r. zestawienie danych dotyczņcych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienaleşņcych do publicznego zasobu mieszkaniowego 2010 rok połoşonych na obszarze Gminy Nowa Sól – Miasto

3985

Informacja Burmistrza Miasta Gozdnica Nr GM.7113.1.2011 z dnia
16 marca 2011r. zestawienie danych dotyczņcych czynszów najmu
lokali mieszkalnych nienaleşņcych do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok połoşonych na obszarze gminy Gozdnica

3987

Informacja Wójta Gminy Zielona Góra z dnia 23 marca 2011r.

3990

OBWIESZCZENIA
796

–

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 61/III/2011 z dnia
7 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczņcych czynszów
najmu lokali mieszkalnych nienaleşņcych do publicznego zasobu
mieszkaniowego

3991

ANEKSY DO POROZUMIEŃ
797

–

Aneks z dnia 2 marca 2011r.

3993

Dziennik Urzňdowy
Województwa Lubuskiego Nr 39

– 3891 –

Poz. 753, 754

WYROKI SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
798

–

Wyrok Wojewódzkiego Sņdu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim Sygn. akt II SA/Go 793/10 z dnia 12 stycznia 2011r. wraz
z uzasadnieniem

3993

ZESTAWIENIE
799

–

Zestawienie danych dotyczņcych czynszów najmu lokali mieszkalnych
nienaleşņcych do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok
Gminy Pszczew

3997
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ZARZĄDZENIE NR 16.2011
STAROSTY ŻAGAŃSKIEGO
z dnia 4 marca 2011r.
w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczowychowawczej na terenie Powiatu Żagańskiego w 2011 roku
Na podstawie art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca
2004r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2009r.
Nr 175, poz. 1362 z póŝn. zm.) zarzņdzam, co nastňpuje:
§ 1. Ustalam średni miesiňczny koszt utrzymania
dziecka w Powiatowym Domu Dziecka w Szprotawie
w 2011 roku w wysokości 2.503,98zł (słownie: dwa
tysiņce piňńset trzy złote 98/100).

oraz Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Şaganiu.
§ 3. Zarzņdzenie wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym
Województwa Lubuskiego, z mocņ obowiņzujņcņ od
nastňpnego miesiņca przypadajņcego po miesiņcu,
w którym zostało opublikowane.
Starosta Şagański
Marek Ślusarski

§ 2. Wykonanie zarzņdzenia powierza siň Dyrektorowi Powiatowego Domu Dziecka w Szprotawie

===================================================================================
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ZARZĄDZENIE NR 227.2011
PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 14 marca 2011r.
w sprawie wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej
w Zielonej Górze w roku 2011
Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 i ust. 3, w zwiņzku
z art. 6 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362
tekst jednolity z póŝn. zm.1) oraz art. 92 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzņdzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 tekst
jednolity z póŝn. zm.2), na wniosek dyrektora Domu

Pomocy Społecznej w Zielonej Górze z
12 stycznia 2011r., zarzņdza siň, co nastňpuje:

dnia

§ 1. Ustala siň wysokośń średniego miesiňcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy
Społecznej przy ul. Alei Słowackiego Nr 29 w Zielonej Górze w kwocie 3 063zł.

Dziennik Urzňdowy
Województwa Lubuskiego Nr 39

– 3892 –

§ 2. Wykonanie zarzņdzenia powierza siň dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zielonej Górze.

Poz. 754, 755

§ 3. Zarzņdzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzňdowym Województwa Lubuskiego i wchodzi
w şycie od nastňpnego miesiņca przypadajņcego po
miesiņcu, w którym zostało opublikowane.
Prezydent
Janusz Kubicki
_____________________________________
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009r. Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706
i Nr 221, poz. 1738, oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229,
Nr 65, poz. 554, Nr 81, poz. 527 i Nr 125, poz. 842.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688
i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102,
poz. 1055 z 2007r. Nr 173, poz. 1218 z 2008r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241
oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106,
poz. 675.

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

755
75 5

ZARZĄDZENIE NR 228.2011
PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 14 marca 2011r.
w sprawie wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Pogotowiu Opiekuńczym
w Zielonej Górze w roku 2011
Na podstawie art. 86 ust. 7, w zwiņzku z art. 6 pkt 15
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 tekst jednolity
z póŝn. zm.1) oraz art 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorzņdzie powiatowym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1592 tekst jednolity z póŝn.
zm.2), na wniosek dyrektora Pogotowia Opiekuńczego w Zielonej Górze z dnia 17 stycznia 2011r., zarzņdza siň, co nastňpuje:
§ 1. Ustala siň wysokośń średniego miesiňcznego kosztu utrzymania dziecka w Pogotowiu Opiekuńczym przy ul. Aleja Wojska Polskiego Nr 116
w Zielonej Górze w roku 2011 w kwocie 5 384zł.
§ 2. Wykonanie zarzņdzenia powierza siň dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zielonej Górze.

§ 3. Zarzņdzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzňdowym Województwa Lubuskiego i wchodzi
w şycie od nastňpnego miesiņca przypadajņcego po
miesiņcu, w którym zostało opublikowane.
Prezydent
Janusz Kubicki
____________________________________________
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009r. Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706
i Nr 221, poz. 1738 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229,
Nr 65, poz. 554, Nr 81, poz. 527,i Nr 125, poz. 842.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806,
z 2003r. Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r.
Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458,
z 2009r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28,
poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675.

Dziennik Urzňdowy
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ZARZĄDZENIE NR 229.2011
PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 14 marca 2011r.
w sprawie wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej
dla Kombatantów im. Jana Lembasa w Zielonej Górze w roku 2011
Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 i ust. 3, w zwiņzku
z art. 6 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362
tekst jednolity z póŝn. zm.1) oraz art. 92 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzņdzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 tekst
jednolity z póŝn. zm.2), na wniosek dyrektora Domu
Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana
Lembasa w Zielonej Górze z dnia 10 stycznia 2011r.,
zarzņdza siň, co nastňpuje:
§ 1. Ustala siň wysokośń średniego miesiňcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy
Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa
przy u. Lubuskiej Nr 11 w Zielonej Górze, w kwocie
2 460zł.
§ 2. Wykonanie zarzņdzenia powierza siň dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zielonej Górze.

§ 3. Zarzņdzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzňdowym Województwa Lubuskiego i wchodzi
w şycie od nastňpnego miesiņca przypadajņcego po
miesiņcu, w którym zostało opublikowane.
Prezydent
Janusz Kubicki
_____________________________________________
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009r. Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706
i Nr 221, poz. 1738 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229,
Nr 81, poz.527 i Nr 125, poz. 842.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806,
z 2003r. 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173,
poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r.
Nr 92, poz. 953 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142
i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675.

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

757
75 7

UCHWAŁA NR IV/23/11
RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE
z dnia 20 stycznia 2011r.
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝniejszymi zmianami)
oraz art. 40 ust. 3 i 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19,
poz. 115 z póŝniejszymi zmianami) uchwala siň, co
nastňpuje:
§ 1. Określa siň stawki opłat pobieranych za zajňcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiņzane z budowņ, przebudowņ, remontem,
utrzymaniem i ochronņ dróg dotyczņce:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym
2) umieszczenia w pasie drogowym urzņdzeń infrastruktury technicznej niezwiņzanych z potrzebami zarzņdzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego,
3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiņzanych z potrzebami zarzņdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam

4) zajňcie pasa drogowego na prawach wyłņczności w celach innych niş określone w pkt 1 – 3.
§ 2. 1. Za zajňcie 1m2 powierzchni jezdni pasa
drogowego dróg gminnych w sytuacji, o której mowa w § 1 pkt 1 uchwały, ustala siň nastňpujņce
stawki opłat za kaşdy dzień zajňcia:
1) jezdni do 50% szerokości – 7,00zł;
2) jezdni powyşej 50% szerokości – 10,00zł.
2. Stawki określone w ust. 1 pkt 1 stosuje siň takşe do chodników, poboczy, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieşek rowerowych i ciņgów
pieszych.
3. Dla pozostałych elementów pasa drogowego
niewymienionych w ust. 1 i 2 (trawniki, pobocza
gruntowe) ustala siň stawkň opłaty za kaşdy dzień
zajňcia 1m2 – 1,00zł.
4. Zajňcie pasa drogowego przez okres krótszy
niş 24 godziny jest traktowane jak zajňcie pasa drogowego przez 1 dzień.
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§ 3. 1. Za zajňcie pasa drogowego w zwiņzku
z umieszczeniem w pasie drogowym urzņdzeń infrastruktury technicznej, o której mowa w § 1 pkt 2
uchwały ustala siň nastňpujņce roczne stawki opłat
z 1m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej
zajňtej przez rzut poziomy umieszczonego urzņdzenia – 20,00zł, z tym, şe: za umieszczenie urzņdzeń
wodociņgowych i kanalizacyjnych stosuje siň stawki
w wysokości 50% stawek określonych w ust. 1.

§ 5. Za kaşdy dzień zajňcia pasa drogowego na
prawach wyłņczności w celach innych niş wymienione powyşej w 1 pkt 4 uchwały ustala siň nastňpujņce stawki opłat za 1m2 powierzchni:
1) pod budki telefoniczne, kabiny telefoniczne,
szafki energetyczne i telekomunikacyjne –
1,00zł;
2) pod ogródki letnie, stojaki, ekspozycje towarów, wystawki inne np.: sprzňtu, urzņdzeń, imprezy promocyjne i inne nie wymienione
w ust. 1 – 1,00zł;

2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej
w ust. 1 obejmujņ pełny rok kalendarzowy umieszczenia urzņdzenia w pasie drogowym.
3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokośń rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do
liczby miesiňcy (wliczajņc miesiņce niepełne)
umieszczenia urzņdzenia w pasie drogowym.
§ 4. 1. Za kaşdy dzień zajňcia pasa drogowego
w zwiņzku z umieszczeniem w pasie drogowym
obiektów budowlanych, o której mowa w § 1 pkt 3
ustala siň nastňpujņce stawki opłat za 1m2 powierzchni:
1) pasa drogowego zajňtego przez rzut poziomy
obiektu handlowego lub usługowego:

Poz. 757, 758

3) wydzielone miejsca parkingowe – koperty –
1,50zł/dobň.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XIV/138/2004 Rady
Miejskiej w Skwierzynie z dnia 4 czerwca 2004r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajňcie pasa.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi Skwierzyny.
§ 8. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego.

a) poza obszarem zabudowanym – 0,50zł,

Przewodniczņcy Rady
Stanisław Rucki

b) w terenie zabudowanym – 0,80zł;
2) reklamy – 2,00zł.
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UCHWAŁA NR III/20/2011
RADY GMINY LUBRZA
z dnia 21 stycznia 2011r.
w sprawie: zmiany nazwy zakładu budżetowego „EKO-FORT” oraz nadania nowego statutu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „h”, art. 40
ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie 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, Dz. U. z 2010r. Nr 28,
poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106,
poz. 675), w zwiņzku z 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 zm. Dz. U.
z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123,
poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578,
Nr 257, poz. 1726), uchwala siň, co nastňpuje:

z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie utworzenia zakładu budşetowego "EKO-FORT", na nazwň "Samorzņdowy Zakład Budşetowy".

§ 1. Zmienia siň nazwň zakładu budşetowego
"EKO-FORT" przyjňtņ uchwałņ Nr XXX/181/2005

Przewodniczņcy
Piotr Kaczkowski

§ 2. 1. Nadaje siň dla ”Samorzņdowego Zakładu
Budşetowego” nowy Statut stanowiņcy załņcznik do
niniejszej uchwały.
2. Traci moc uchwała Nr XXX/182/2005 r. Rady
Gminy Lubrza z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie
uchwalenia Statutu Zakładu Budşetowego w Lubrzy
(Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2006r. Nr 22, poz. 512, ze zm.:
Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2006r. Nr 31, poz. 666, Nr 55,
poz. 1222, Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2008r. Nr 27,
poz. 583, Nr 52, poz. 977).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi
Gminy Lubrza.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego.
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Załącznik
do uchwały Nr III/20/2011
Rady Gminy Lubrza
z dnia 21 stycznia 2011r.
Statut „Samorządowego Zakładu Budżetowego”

Poz. 758
c) prowadzenie dokumentacji i rozliczenia za
odprowadzanie ścieków.

3. w zakresie gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami uşytkowymi stanowiņcymi
własnośń gminy:

DZIAŁ I

a) gospodarowanie powierzonymi obiektami
lokalowymi oraz terenami komunalnymi

Postanowienia ogólne

b) wykonywanie bieşņcych napraw i remontów,

§ 1. 1. „Samorzņdowy Zakład Budşetowy” –
zwany dalej „Zakładem” jest wyodrňbnionņ jednostkņ samorzņdu terytorialnego Gminy Lubrza
działajņcņ i prowadzņcņ gospodarkň finansowņ
w formie samorzņdowego zakładu budşetowego

c) prowadzenie ewidencji oraz pobieranie opłat
czynszowych.

2. Zakład nie posiada osobowości prawnej.
§ 2. Zakład działa na podstawie obowiņzujņcego
prawa, w szczególności w oparciu o przepisy: ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591
z póŝn. zm.), ustawy z 17 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póŝn. zm.)
oraz postanowień niniejszego statutu.
§ 3. Siedziba Zakładu mieści siň w Lubrzy, przy
ul. 3-go Maja 5.
§ 4. Zakład uşywa pieczňci podłuşnej z nazwņ
w pełnym brzmieniu, adresem siedziby, numerem
identyfikacji podatkowej, REGON-u oraz numerem
telefonu.

4. zarzņdzanie cmentarzami komunalnymi.
5. utrzymanie czystości i porzņdku na terenie gminy poprzez sprzņtanie i odśnieşanie.
6. Zakład moşe takşe podjņń innņ działalnośń zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych.
§ 7. Zakład administruje wydzielonym mieniem
komunalnym Gminy Lubrza.
§ 8. 1. Zakład opracowuje taryfy zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodň i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
2. Taryfy o których mowa w ust. 1, podlegajņ zatwierdzeniu w drodze uchwały Rady Gminy Lubrza.
DZIAŁ III
Zarządzanie i organizacja

DZIAŁ II
Cel i przedmiot działania

§ 9. 1. Zakładem kieruje dyrektor, do zadań którego naleşy w szczególności:

§ 5. Celem działania Zakładu jest bieşņca i nieprzerwana realizacja zadań własnych Gminy Lubrza
w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty
samorzņdowej.

a) kierowanie Zakładem i reprezentowanie go
na zewnņtrz, w tym wystňpowanie przed sņdami i ustanawianie pełnomocników procesowych

§ 6. Przedmiotem działania Zakładu jest prowadzenie zadań własnych Gminy Lubrza:

b) realizowanie zadań Zakładu,

1. w zakresie wodociņgów i zaopatrzenia w wodň:
a) dostarczanie odbiorcom wody spełniajņcej
obowiņzujņce normy,
b) prowadzenie bieşņcych prac konserwacyjno
– remontowych i nadzorowanie pracy stacji
uzdatniania wody, sieci wodociņgowej oraz
przynaleşnych urzņdzeń,
c) prowadzenie dokumentacji i rozliczenia odbiorców zuşytej wody.
2. w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków
komunalnych:
a) odbieranie nieczystości płynnych i pobieranie opłat za odprowadzanie ścieków,
b) bieşņca obsługa, naprawy i nadzorowanie
urzņdzeń oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej,

c) odpowiedzialnośń za gospodarkň finansowņ
Zakładu,
d) wykonywanie wszelkich czynności z zakresu
prawa pracy w stosunku do zatrudnionych
w Zakładzie pracowników,
e) dbanie o mienie Zakładu i właściwe nim gospodarowanie,
f)

opracowywanie rocznych planów finansowych.

g) kontrola zarzņdcza, w tym wydawanie
w oparciu o obowiņzujņce akty normatywne
zarzņdzeń wewnňtrznych, instrukcji i regulaminów.
2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Lubrza, który wykonuje równieş wobec Dyrektora
czynności z zakresu prawa pracy.
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3. Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie
pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy
Lubrza.

4. Zakład sporzņdza półroczne i roczne sprawozdania rzeczowo – finansowe, które przedkłada do
zatwierdzenia Wójtowi Gminy Lubrza.

4. Oświadczenie woli w imieniu Zakładu
w sprawach majņtkowych wymaga współdziałania
z Głównym Ksiňgowym Zakładu.

5. Kontrolň nad prawidłowościņ rozliczeń Zakładu z budşetem gminy sprawuje Skarbnik Gminy.

5. W czasie nieobecności Dyrektora jego obowiņzki wykonuje upowaşniony przez niego pracownik. Upowaşnienie wydaje Dyrektor w formie pisemnej.

§ 11. 1. Ŝródłami finansowania działalności Zakładu sņ:
a) dotacje przedmiotowe,
b) dotacje celowe,

6. Szczegółowy zakres czynności Dyrektora Zakładu określa Wójt Gminy Lubrza.

c) przychody z działalności statutowej świadczonej przez Zakład.

7. Strukturň organizacyjnņ Zakładu określa Regulamin Organizacyjny opracowany przez Dyrektora
Zakładu i zatwierdzony przez Wójta Gminy Lubrza.

§ 12. 1. Zakład posiada odrňbny rachunek bankowy.

8. Zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych obowiņzujņcych w Zakładzie określa Dyrektor w formie zarzņdzeń i instrukcji wewnňtrznych
przy uwzglňdnieniu obowiņzujņcych przepisów.

2. Z rachunku Zakładu moşna dokonywań wypłat
do wysokości środków zgromadzonych na tym rachunku.
DZIAŁ V

DZIAŁ VI

Nadzór i kontrola nad działalnością Zakładu

Gospodarka finansowa

§ 13. 1. Nadzór i kontrolň nad działalnościņ Zakładu sprawuje Wójt Gminy Lubrza.

§ 10. 1. Obsługň finansowņ Zakładu pełni główny ksiňgowy Zakładu, którego szczegółowy zakres
obowiņzków normujņ odrňbne przepisy.

2. Rada Gminy kontroluje działalnośń Zakładu za
pośrednictwem Komisji Rewizyjnej.

2. Zakład prowadzi gospodarkň finansowņ oraz
rachunkowośń na zasadach określonych w przepisach prawa właściwych dla samorzņdowych zakładów budşetowych.
3. Zakład prowadzi działalnośń na podstawie
rocznych planów finansowo – rzeczowych zatwierdzanych przez Wójta Gminy Lubrza.

DZIAŁ VI
Postanowienia końcowe
§ 14. Wszelkie zmiany niniejszego statutu mogņ
nastņpiń wyłņcznie w trybie przewidzianym dla jego
nadania.
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UCHWAŁA NR III/21/2011
RADY GMINY LUBRZA
z dnia 21 stycznia 2011r.
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie, w 2011r.
Na podstawie art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010r.
Nr 234, poz. 1536) uchwala siň, co nastňpuje:
§ 1. 1. Doceniajņc to, şe istotnņ cechņ społeczeństwa demokratycznego, elementem spajajņcym
i aktywizujņcym społecznośń lokalnņ jest aktywna
działalnośń organizacji pozarzņdowych oraz realizujņc zadania, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku publicznego i wolontariacie uchwala siň program współpracy
z organizacjami pozarzņdowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia

24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku publicznego i wolontariacie, na rok 2011.
2. Program reguluje współpracň pomiňdzy Gminņ Lubrza a organizacjami pozarzņdowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku publicznego i wolontariacie, określajņc cele, priorytety
i zasady tej współpracy. Pozwoli on na wspieranie
przez
gminň
działalności
tych
organizacji
i podmiotów oraz skutecznņ realizacjň przez nie zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej.
§ 2. Ilekroń w uchwale jest mowa o:
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1) ustawie – naleşy rozumień ustawň z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r.
Nr 96, poz. 873 z póŝn. zm.);
2) celach priorytetowych – naleşy przez to rozumień wybrane zadania z zakresu zadań własnych gminy, określone corocznie w programie
współpracy, celem powierzenia poprzez konkurs – do realizacji organizacjom pozarzņdowym i podmiotom prowadzņcym działalnośń
poşytku publicznego;
3) konkursie – naleşy przez to rozumień konkurs
na realizacjň zadań publicznych gminy dotowanņ z budşetu Gminy Lubrza;
4) „organizacji” – naleşy rozumień organizacje
pozarzņdowe oraz podmioty o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z póŝn.
zm.).
§ 3. 1. Celem głównym programu współpracy
z „organizacjami” w 2011 roku jest efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokajaniu
zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Lubrza.
2. Cele szczegółowe realizacji współpracy:
1) zaangaşowanie jak najwiňkszej liczby osób
z terenu gminy do czynnego udziału w şyciu
społecznym;
2) pobudzenie do działania osób wykluczonych
społecznie;
3) nawiņzywanie kontaktów miňdzynarodowych;
4) efektywniejsza realizacja zadań publicznych
poprzez zlecanie „organizacjom” na zasadach
określonych w ustawie;
5) ściślejsza współpraca z „organizacjami” poprzez wspólne informowanie i konsultacje projektów uchwał w sprawach dotyczņcych działań
tych „organizacji”;
6) eliminacja nierówności społecznych;
7) pomoc dla osób wymagajņcych stałej opieki
profilaktycznej z zakresu pomocy społecznej;
8) tworzenie warunków sprzyjajņcych do rozwoju
kultury fizycznej na terenie Gminy Lubrza
9) rozwój nauki i kultury na terenie Gminy Lubrza.;
10) ochrona środowiska naturalnego
11) zmniejszenie kosztów realizacji zadań publicznych poprzez bardziej efektywniejsze działania
3. Cele o których mowa w ust. 1 i 2 bňdņ realizowane w szczególności poprzez :
a) określenie kierunków realizacji zadań publicznych,
b) zapewnienie udziału „organizacji” w realizacji zadań publicznych,
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c) wykorzystanie potencjału i moşliwości „organizacji”,
d) zwiňkszenie ilości świadczonych usług publicznych oraz podniesienie ich standardu,
e) obnişenie kosztów realizacji zadań publicznych w wyniku wykorzystania bezpłatnej
pomocy wolontariuszy,
f)

zabezpieczenie w budşecie gminy Lubrza
środków finansowych umoşliwiajņcych pełne
i terminowe wykonywanie zadań.

§ 4. W realizacji programu uczestniczņ:
1) Rada Gminy Lubrza i jej Komisje – w zakresie
uchwalenia rocznego programu współpracy
z „organizacjami”, utrzymywania kontaktów
z liderami „organizacji” (zapraszanie na posiedzenia Komisji stosownie do omawianych
spraw),
2) Wójt – w zakresie wyznaczenia pracownika do
współpracy z „organizacjami”, powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizacjň zadań zleconych przez
gminň „organizacjom”, realizacji polityki społecznej i finansowej gminy wytyczonej przez
Radň Gminy Lubrza, dysponowania środkami
wydzielonymi w budşecie gminy na współpracň z „organizacjami”, zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami.
3) Komisja Konkursowa w zakresie opiniowania
złoşonych ofert.
§ 5. Zakres przedmiotowy współpracy Gminy
Lubrza z „organizacjami” prowadzņcymi, odpowiednio do terytorium działania organów gminy,
działalnośń poşytku publicznego obejmuje realizacjň
zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy
w zakresie odpowiadajņcym zadaniom gminy.
§ 6. 1. Ustala siň na rok 2011 nastňpujņce zadania priorytetowe Gminy Lubrza, które mogņ byń
zlecone do realizacji „organizacjom” miňdzy innymi:
1) upowszechniania kultury i tradycji
2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
i sportu:
a) sportowe szkolenie dzieci i młodzieşy
b) tworzenie moşliwości uczestnictwa w imprezach sportowych,
c) organizowanie zgrupowań sportowych
d) wspieranie działań na rzecz rozwoju fizycznego mieszkańców Gminy,
e) wspieranie działań na rzecz upowszechniania
wiedzy na temat kultury fizycznej w Gminie,
2. Wysokośń środków finansowych przeznaczonych na realizacjň zadań publicznych ujňtych
w programie współpracy z „organizacjami” na rok
2011 wynosi 69 000,00zł W razie nie wykorzystania
środków finansowych przeznaczonych na realizacjň
poszczególnych zadań priorytetowych, dopuszcza
siň moşliwośń przenoszenia, w roku budşetowym,
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niewykorzystanych środków w ramach pozostałych
priorytetów.
3. Przenoszenie niewykorzystanych środków budşetowych dokonywane bňdzie wyłņcznie na podstawie kwot przeznaczonych w budşecie na dotacje
i tylko w zakresie upowaşnienia organu wykonawczego, do dokonywania wydatków i na podstawie upowaşnienia do zmian przez organ stanowiņcy.
§ 7. Program współpracy Gminy Lubrza z „organizacjami” na rok 2011 obowiņzuje od 01.01.2011r.
do 31.12.2011r.
§ 8. 1. Finansowe formy współpracy z „organizacjami”:
1) Gmina Lubrza zleca realizacjň zadań publicznych w formie:
a) wspierania realizacji zadań publicznych,
b) powierzania realizacji zadań publicznych.
2) Zlecanie „organizacjom” realizacjň zadań publicznych odbywa siň w trybu otwartego konkursu ofert, chyba şe przepisy odrňbne przewidujņ inny tryb zlecania.
2. Pozafinansowe formy współpracy Gminy Lubrza z „organizacjami” to:
1) wsparcie merytoryczne i infrastrukturalne „organizacji”
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4. W celu zaopiniowania złoşonych ofert na realizacjň zadań publicznych w ramach konkursów
ofert Wójt Gminy powołuje komisjň konkursowņ.
1) Komisja Konkursowa jest powołana w zakresie
sprawdzenia pod wzglňdem formalnym merytorycznym i dokonania oceny oraz określenia
wysokości dofinansowania najkorzystniejszych
ofert zgłoszonych przez podmioty prowadzņce
działalnośń społecznie uşytecznņ w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie.
2) Komisja Konkursowa składa siň z czterech osób
,trzech przedstawicieli wskazanych przez Wójta
Gminy oraz jednej osoby reprezentujņcej „organizacjň” z wyłņczeniem osób reprezentujņcych „organizacje” biorņce udział w konkursie.
3) Komisja moşe powołań osobň z głosem doradczym posiadajņcņ specjalistycznņ wiedzň z zakresu rozpatrywanego w ramach konkursu
ofert zadania publicznego.
4) Do członków komisji konkursowej biorņcych
udział w opiniowaniu ofert stosuje siň przepisy
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. (Kodeks postňpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r.
Nr 98, poz. 1071 z póŝn. zm.) dotyczņce wyłņczenia pracownika.

2) przekazywanie informacji o realizacji zadań publicznych,

5) W ocenie oferty złoşonej w konkursie, nie moşe
brań udziału osoba, której powiņzania ze składajņcym jņ podmiotem mogņ budziń zastrzeşenia co do jej bezstronności.

3) prowadzenie elektronicznej bazy danych „organizacji”

6) Kaşdy członek komisji konkursowej podpisuje
oświadczenie o bezstronności.

4) konsultowanie dokumentów strategicznych
i uchwał Rady Gminy dotyczņcych działalności
statutowej „organizacji”, zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami,

7) W przypadku stwierdzenia istnienia powiņzań,
o których mowa w pkt. 5, członek komisji zostaje wyłņczony z oceny oferty podmiotu, z którym
powiņzanie wystňpuje.

5) podejmowanie inicjatyw integrujņcych „organizacje” wokół zadań waşnych dla lokalnego
środowiska,

8) Komisja obraduje zawsze w składzie, co najmniej 3 osób naleşņcych do składu Komisji.

6) wzajemnie informowanie siň o planowanych
kierunkach działalności i współdziałaniu w celu
zharmonizowania tych kierunków,

9) Posiedzeniom Komisji przewodniczy Przewodniczņcy Komisji, a w przypadku jego nieobecności osoba upowaşniona przez Przewodniczņcego.

7) inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń
dotyczņcych miňdzy innymi pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej,

10) Przewodniczņcego komisji wybierajņ członkowie komisji poprzez głosowanie.

8) prowadzenie działalności doradczej zwiņzanej
z funkcjonowaniem „organizacji”
3. Otwarte konkursy o których mowa w § 8 ust. 1
pkt. 2 ofert sņ ogłaszane i przeprowadzane w oparciu o przepisy ustawy i wydane na jej podstawie
przepisy wykonawcze oraz kompetencje właściwego
organu gminy. Konkursy dla zadań ujňtych w programie ogłasza, nie póŝniej niş w terminie 30 dni od
dnia przedłoşenia projektu uchwały budşetowej
przez organ wykonawczy lub podjňcia przez Radň
Gminy Lubrza uchwały budşetowej na 2011 rok,
Wójt Gminy w drodze zarzņdzenia gdzie określone
zostanņ zasady konkursu.

11) Terminy i miejsce zebrań Komisji ustalane bňdņ przez Przewodniczņcego Komisji.
12) Komisja w pierwszej kolejności sprawdza oferty
pod wzglňdem formalnym.
13) Komisja sprawdza oferty takşe pod wzglňdem
ich zgodności z zakresem zadań określonych
w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na zadania publiczne na rok 2011r. Oferty niezgodne
z tym zakresem zostajņ odrzucone.
14) Członkowie komisji przy ocenie poszczególnych
ofert pod wzglňdem merytorycznym stosujņ
nastňpujņce kryteria ocen:

Dziennik Urzňdowy
Województwa Lubuskiego Nr 39

– 3899 –

a) merytoryczna wartośń oferty (zgodnośń z potrzebami społecznymi, innowacyjnośń, sposób przygotowania),
b) moşliwośń realizacji zadania przez organizacjň (kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie realizatorów, wyposaşenie rzeczowe niezbňdne do wykonywania zadania, charakter
wcześniejszych kontaktów w ramach realizacji zadań publicznych.
15) Ocena danej oferty jest waşna, o ile została
oceniona przez przynajmniej 3 osoby z komisji.
16) Komisja na podstawie informacji zawartych
w ofercie moşe zaproponowań kwotň dofinansowania, a takşe wskazań pozycje wymienione
w budşecie projektu, które zostanņ objňte dofinansowaniem.
17) Komisja zastrzega sobie prawo do zapraszania
przedstawicieli reprezentujņcych oferentów
w celu składania wyjaśnień dotyczņcych oferty.
18) Komisja dokonuje wyboru najlepszej oferty.
19) Komisja moşe dokonań wyboru wiňcej niş jednej oferty.
20) Oferty niekompletne nie bňdņ rozpatrywane
przez Zespół.
21) Przewodniczņcy Komisji sporzņdza z posiedzenia Komisji zbiorczy protokół.
5. „Organizacje” z własnej inicjatywy mogņ złoşyń ofertň realizacji zadań publicznych, tak şe tych,
które sņ realizowane dotychczas w inny sposób, np.
przez organy administracji publicznej. Przy rozpatrzeniu takiej oferty stosuje siň odpowiednio przepisy ustawy o działalności poşytku publicznego
i wolontariacie.
§ 9. 1. Tryb postňpowania o udzielenie dotacji,
sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonania zleconego zadania określa ustawa oraz wydane
na jej podstawie rozporzņdzenie.
2. Wysokośń środków finansowych przeznaczonych na realizacjň zadań publicznych ujňtych
w niniejszym programie określa projekt uchwały
budşetowej lub uchwała budşetowa Rady Gminy
w Lubrzy na 2011.
3. „Organizacja”, w okresie otrzymywania dotacji, jest zobowiņzana do zamieszczenia w swoich
materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu
lub dofinansowaniu zadania przez Gminň Lubrza.
§ 10. 1. Miernikami efektywności realizacji Programu w danym roku bňdņ informacje dotyczņce
w szczególności:
1) liczby ogłoszonych otwartych konkursów ofert;
2) liczby ofert, które wpłynňły od „organizacji”;
3) liczby umów zawartych z „organizacjami” na
realizacjň zadań publicznych w ramach środ-
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ków finansowych przekazanych organizacjom
przez Gminň Lubrza;

4) wysokości środków finansowych przeznaczonych z budşetu Gminy Lubrza na realizacjň zadań publicznych przez organizacje;
5) liczby osób, które były adresatami (beneficjentami) działań publicznych realizowanych przez
„organizacje”;
6) liczby wspólnych przedsiňwziňń podejmowanych przez organizacje pozarzņdowe i Gminň
Lubrza;
7) stopnia zgodności realizowanych przez organizacje zadań publicznych z priorytetami przyjňtymi w Programie.
2. Wójt Gminy, nie póŝniej niş do dnia 30 kwietnia 2012 roku, przedłoşy Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji Programu.
3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie upublicznione na stronie internetowej Urzňdu
Gminy w Lubrzy.
§ 11. 1. Prace nad przygotowaniem Programu
zostały zainicjowane i przeprowadzone przez Urzņd
Gminy w Lubrzy.
2. Przygotowanie Programu objňło realizacjň
w zaplanowanych terminach nastňpujņcych działań:
1) zebranie propozycji do projektu Programu zgłaszanych przez organizacje pozarzņdowe;
2) przygotowanie przez właściwe merytorycznie
komórki organizacyjne Urzňdu informacji na
temat wysokości planowanych środków finansowych przeznaczonych na realizacjň zadań
publicznych przez „organizacje” oraz priorytetów w realizacji zadań publicznych;
3) rozpatrzenie opinii i uwag złoşonych przez „organizacje”;
4) opracowanie projektu Programu z uwzglňdnieniem opinii i uwag uzyskanych od organizacji ;
5) skierowanie projektu Programu do konsultacji;
6) rozpatrzenie opinii i uwag złoşonych przez „organizacje” podczas konsultacji;
7) przedłoşenie na posiedzeniu Rady Gminy Lubrza projektu uchwały w sprawie przyjňcia Programu.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi
Gminy Lubrza.
§ 13. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczņcy Rady
Piotr Kaczkowski
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UCHWAŁA NR III/22/2011
RADY GMINY LUBRZA
z dnia 21 stycznia 2011r.
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/31/2007 z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie nadania statutu
samorządowej instytucji kultury
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 paŝdziernika 1991r. o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001r.
Nr 13, poz. 123 ze zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 41,
poz. 364, Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 162,
poz. 1568, Nr 213, poz. 2081 Dz. U. z 2004r. Nr 11,
poz. 96, Nr 261, poz. 2598, Dz. U. z 2005r. Nr 131,
poz. 1091, Nr 132, poz. 1111, Dz. U. z 2006r. Nr 227,
poz. 1658, Dz. U. z 2009r. Nr 62, poz. 504) oraz na
podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca
1997r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. z 1997r.
Nr 85, poz. 539 ze zm.: Dz. U. z 1998r. Nr 106,
poz. 668, Dz. U. z 2001r. Nr 129, poz. 1440, Dz. U.
z 2002r. Nr 113, poz. 984, Dz. U. z 2004r. Nr 238,
poz. 2390, Dz. U. z 2006r. Nr 220, poz. 1600),
w zwiņzku z art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie 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, Dz. U.
z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230,
Nr 106, poz. 675) uchwala siň, co nastňpuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/31/2007 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 stycznia 2007r. w sprawie nadania
statutu samorzņdowej instytucji kultury (Dz. Urz.
Woj. Lubus. z 2007r. Nr 19, poz. 273), w § 7 po pkt 2
dodaje siň pkt 3 w brzmieniu:
„W zakresie opieki nad zabytkami: Zagospodarowanie i rozwój Lubrzańskiego Szlaku Fortyfikacji ze szczególnym uwzglňdnieniem organizacji ruchu turystycznego po Pňtli Boryszyńskiej:
1) organizowanie, realizacja i sprzedaş usług turystycznych w zakresie przewodnictwa, pilotaşu
wycieczek objazdowych i terenowych,
2) prowadzenie punktu informacji turystycznej
przy Pňtli Boryszyńskiej,
3) przygotowanie konferencji oraz imprez historycznych, przyrodniczych, edukacyjnych zwiņzanych z turystycznņ promocjņ Gminy Lubrza”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi
Gminy Lubrza.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia publikacji w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego
Przewodniczņcy Rady
Piotr Kaczkowski
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UCHWAŁA NR V/22/2011
RADY GMINY ZWIERZYN
z dnia 26 stycznia 2011r.
w sprawie przyjęcia programu szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu
powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Zwierzyn
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie 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. 9a
ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493;
z 2009r. Nr 206, poz. 1589, z 2010r. Nr 28, poz. 146,
Nr 125, poz. 842) Rada Gminy w Zwierzynie uchwala, co nastňpuje:
§ 1. Przyjmuje siň tryb i sposób powoływania
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinar-
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nego w Gminie Zwierzyn oraz szczegółowe warunki
jego funkcjonowania, których treśń stanowi załņcznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi
Gminy Zwierzyn.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczņca Rady
Stefania Sierocińska
Załącznik
do uchwały Nr V/22/2011
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 26 stycznia 2011r.
Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
Rozdział 1
Przepisy ogólne
1. Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, miňdzy innymi organizujņc pracň Zespołu Interdyscyplinarnego.
2. Zespół Interdyscyplinarny powołuje Wójt
Gminy Zwierzyn.
3. W celu rozwiņzywania problemów zwiņzanych
z wystņpieniem przemocy w rodzinie na podstawie
porozumień zawartych pomiňdzy Wójtem Gminy
Zwierzyn a instytucjami/ jednostkami wymienionymi w rozdz. II pkt. 1 mogņ byń powoływane grupy
robocze zwane Rejonowymi Zespołami Interdyscyplinarnymi i Wyjazdowymi Zespołami Interdyscyplinarnymi.
Rozdział 2
Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
1. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzņ przedstawiciele:
a) jednostek oświatowych działajņcych na terenie Gminy Zwierzyn,
b) jednostek ochrony zdrowia działajņcych na
terenie Gminy Zwierzyn,
c) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
d) Gminnej Komisji Rozwiņzywania Problemów
Alkoholowych,
e) Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Kraj,
f)

Sņdu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich,
spośród kuratorów sņdowych,

g) organizacji pozarzņdowych, działajņcych na
terenie Gminy Zwierzyn.
2. Wójt zaprasza do pracy w Zespole przedstawicieli:
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a) Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Kraj,
b) przedstawicieli innych podmiotów niş określone w ust.1 działajņcych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z terenu
Gminy Zwierzyn.

3. Powoływanie i odwoływanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego:
a) przedstawiciele poszczególnych instytucji/
jednostek zostajņ wskazani imiennie przez
osoby kierujņce instytucjami / jednostkami,
b) skład Zespołu Interdyscyplinarnego zostanie
ustalony zarzņdzeniem Wójta Gminy Zwierzyn powołujņcym Zespół Interdyscyplinarny,
c) kaşdy członek Zespołu Interdyscyplinarnego,
przed udziałem w pierwszym posiedzeniu
składa pisemne oświadczenie o zachowaniu
poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań w ramach pracy
w Zespole,
d) członek Zespołu Interdyscyplinarnego i Grupy Roboczej moşe zostań odwołany w trybie
natychmiastowym, w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad poufności danych i informacji uzyskanych w ramach działania w Zespole Interdyscyplinarnym mocņ Zarzņdzenia Wójta Gminy Zwierzyn.
4. Powoływanie i odwoływanie przewodniczņcego Zespołu Interdyscyplinarnego.
1) Przewodniczņcy Zespołu Interdyscyplinarnego
zostaje wybrany na pierwszym spotkaniu,
w głosowaniu jawnym, zwykłņ wiňkszościņ głosów.
2) Przewodniczņcy zostaje wybrany na czas określony, na okres 3 lat.
3) O wyborze przewodniczņcego Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje pisemnie powiadomiony
Wójt Gminy Zwierzyn.
4) Przewodniczņcy moşe zostań odwołany na
podstawie:
a) uzasadnionego pisemnego wniosku któregokolwiek z członków Zespołu Interdyscyplinarnego – odwołanie nastňpuje w wyniku
głosowania jawnego, zwykłņ wiňkszościņ
głosów,
b) pisemnej rezygnacji przewodniczņcego,
c) uzasadnionego, pisemnego wniosku Wójta
Gminy Zwierzyn.
5) Odwołanie przewodniczņcego skutkuje koniecznościņ powołania nowego przewodniczņcego, zgodnie z zapisami pkt. 1
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Rozdział 3
Warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego
1. Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie
porozumień zawartych pomiňdzy Wójtem Gminy
Zwierzyn a podmiotami, których przedstawiciele
wchodzņ w jego skład, zaś w przypadku pracowników samorzņdowych – wskazanych przez Wójta
Gminy Zwierzyn.
2. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego wykonujņ zadania w ramach obowiņzków słuşbowych
lub zawodowych.
3. Zakres zadań realizowanych przez członków
ujňty zostanie w porozumieniach zawartych pomiňdzy Wójtem Zwierzyna a instytucjami/organizacjami.

Poz. 761, 762

5. Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego, odbywajņ siň w zaleşności od potrzeb, nie rzadziej jednak niş raz na kwartał.
6. Z kaşdego ww. spotkania zostaje sporzņdzony
protokół zawierajņcy: listň obecności, tematykň
omawianych spraw ogólnych, przypadki indywidualne, opis działań do podjňcia.
7. Spotkania organizowane sņ głównie w siedzibie Urzňdu Gminy Zwierzyn. Mogņ byń równieş organizowane w siedzibach poszczególnych instytucji/organizacji wchodzņcych w skład Zespołu Interdyscyplinarnego.
8. Uczestnictwo w spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego jest obowiņzkowe.

4. Za obsługň techniczno-organizacyjnņ Zespołu
Interdyscyplinarnego odpowiedzialny jest Ośrodek
Pomocy Społecznej w Zwierzynie.

===================================================================================
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UCHWAŁA NR V/20/11
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM
z dnia 27 stycznia 2011r.
w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności
pieniężnych przypadających Gminie Nowogród Bobrzański lub jej jednostkom podległym, mających
charakter cywilnoprawny, oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,
w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 59 ust. 1, 2
i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada
Miejska w Nowogrodzie Bobrzańskim uchwala, co
nastňpuje:
§ 1. 1. Uchwała określa:
1) szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania,
odraczania lub rozkładania na raty spłaty naleşności pieniňşnych przypadajņcych Gminie
Nowogród Bobrzański lub jej jednostkom podległym, majņcych charakter cywilnoprawny
(zwanych dalej naleşnościami);
2) warunki dopuszczalności pomocy publicznej
w przypadkach, w których ulga stanowiń bňdzie
pomoc publicznņ;
3) organy i osoby uprawnione do udzielania ulg
(umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania
na raty) w spłacie naleşności pieniňşnych przypadajņcych Gminie Nowogród Bobrzański majņcych charakter cywilnoprawny.
§ 2. 1. Ilekroń w uchwale jest mowa o:
1) naleşnościach – rozumie siň przez to wymagalnņ naleşnośń pieniňşnņ Gminy Nowogród Bo-

brzański lub jednostki podległej Gminie Nowogród Bobrzański obejmujņcņ naleşnośń głównņ,
odsetki od naleşności głównej jak równieş naleşności uboczne (koszty postňpowania sņdowego, egzekucyjnego i inne) o charakterze cywilnoprawnym;
2) dłuşniku – rozumie siň przez to osobň fizycznņ,
osobň prawnņ, jednostkň organizacyjnņ nie posiadajņcņ osobowości prawnej, zobowiņzanņ
do zapłacenia naleşności;
3) uldze – rozumie siň przez to umorzenie, odroczenie terminu zapłaty lub rozłoşenie na raty
spłaty naleşności pieniňşnej.
§ 3. 1. Naleşności pieniňşne przypadajņce Gminie Nowogród Bobrzański lub jej jednostkom podległym mogņ byń umarzane z urzňdu w całości, jeşeli:
1) dłuşnik – osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiajņc şadnego majņtku albo pozostawiła majņtek niepodlegajņcy egzekucji na podstawie odrňbnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego uşytku domowego, których
łņczna wartośń nie przekracza kwoty 6.000zł;
2) dłuşnik – osoba prawna – została wykreślona
z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majņtku, z którego moşna by
egzekwowań naleşnośń, a odpowiedzialnośń
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z tytułu naleşności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, şe w postňpowaniu egzekucyjnym nie uzyska siň kwoty
wyşszej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej
naleşności lub postňpowanie egzekucyjne okazało siň nieskuteczne;
4) dłuşnik – jednostka organizacyjna nieposiadajņca osobowości prawnej uległa likwidacji.
2. Umorzenie naleşności, za które odpowiada
wiňcej niş jeden dłuşnik moşe nastņpiń tylko wówczas, gdy przesłanki umorzenia zachodzņ wobec
wszystkich zobowiņzanych.
3. Podjňcie decyzji o umorzeniu naleşności musi
byń poprzedzone postňpowaniem wyjaśniajņcym,
które wykaşe istnienie przynajmniej jednej z przesłanek umorzenia wskazanych w ust. 1.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1
umorzenie naleşności nastňpuje w formie jednostronnego oświadczenia woli.
§ 4. 1. Naleşności pieniňşne mogņ byń, na wniosek dłuşnika, w całości lub w czňści umarzane, ich
spłata moşe byń odraczana lub rozkładana na raty
w przypadkach uzasadnionych waşnym interesem
dłuşnika lub interesem publicznym.
2. Udzielanie ulg, o których mowa w ust. 1 nastňpuje w formie pisemnej poprzez zawarcie porozumienia (ugody) miňdzy dłuşnikiem a organem lub
osobņ uprawnionņ wskazanņ w § 7 niniejszej
uchwały.
3. Odmowa udzielenia ulg, o których mowa
w ust. 1 nastňpuje w formie jednostronnego
oświadczenia woli złoşonego przez organ lub osobň
uprawnionņ wskazanņ w § 7 niniejszej uchwały.
4. Okres odroczenia terminu spłaty naleşności
nie moşe byń dłuşszy niş 12 miesiňcy.
5. Okres spłaty naleşności rozłoşonej na raty nie
moşe byń dłuşszy niş 24 miesiņce.
6. Od naleşności pieniňşnej, której termin płatności odroczono lub którņ rozłoşono na raty nie pobiera siň odsetek za zwłokň za okres od dnia zawarcia porozumienia (ugody) do terminu zapłaty.
7. Naleşnośń pieniňşna staje siň natychmiast
wymagalna wraz z odsetkami naleşnymi od pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty
w przypadku gdy zostanie ustalone, şe:
1) dowody, na podstawie których organ lub osoba
uprawniona udzieliła ulgi, okazały siň fałszywe;
2) dłuşnik wprowadził organ lub osobň uprawnionņ w błņd co do okoliczności uzasadniajņcych
udzielenie ulgi;
3) dłuşnik nie dotrzymał terminu płatności odroczonej spłaty naleşności pieniňşnej bņdŝ terminu płatności którejkolwiek z rat, na jakie została
rozłoşona spłata naleşności pieniňşnej.
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§ 5. 1. Wniosek o udzielenie ulgi dłuşnik składa
do organu lub osoby uprawnionej wskazanej w § 7
niniejszej uchwały.
2. Wniosek o udzielenie ulgi powinien zawierań
informacje dotyczņce wystņpienia okoliczności,
o których mowa w § 4 ust. 1 uchwały.
3. Do wniosku naleşy dołņczyń dokumenty potwierdzajņce wskazane w nim okoliczności oraz dodatkowo:
1) osoba fizyczna – składa oświadczenie o stanie
majņtkowym wg wzoru stanowiņcego Załņcznik
Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajņca osobowości prawnej składa dokumenty świadczņce o jej sytuacji finansowej.
4. W przypadku stwierdzenia, iş przedstawione
dokumenty sņ niewystarczajņce do udzielenia ulgi
organ lub osoba uprawniona wymieniona w § 7
uchwały wzywa dłuşnika do ich uzupełnienia
w wyznaczonym terminie.
5. Nie uzupełnienie wniosku przez dłuşnika
w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie
go bez rozpatrzenia.
§ 6. 1. Do udzielania ulg w spłacie naleşności dla
podmiotów prowadzņcych działalnośń gospodarczņ
stosuje siň dodatkowo przepisy ustawy z dnia
30 kwietnia 2004r. o postňpowaniu w sprawach dotyczņcych pomocy publicznej (tj. Dz. U. z 2007r.
Nr 59, poz. 404 ze zm.).
2. Na wniosek dłuşnika prowadzņcego działalnośń gospodarczņ w przypadku określonym w § 4
ust. 1 organ lub osoba uprawniona moşe udzieliń
ulgi, które:
1) nie stanowiņ pomocy publicznej,
2) stanowiņ pomoc de minimis, z wyłņczeniem
pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie – w zakresie i na zasadach określonych
bezpośrednio w obowiņzujņcych aktach prawa
Unii Europejskiej dotyczņcych pomocy w ramach zasady de minimis.
3. Podmiot prowadzņcy działalnośń gospodarczņ
ubiegajņcy siň o pomoc lub korzystajņcy z niej przekazuje wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy
oświadczenie lub zaświadczenie o pomocy de minimis, oraz informacjň o kaşdej innej pomocy publicznej, jakņ otrzymywał w odniesieniu do tych
samych kosztów kwalifikowanych z którymi zwiņzana jest udzielana pomoc de minimis.
4. Podmiot prowadzņcy działalnośń gospodarczņ
ubiegajņcy siň o udzielenie pomocy publicznej oraz
korzystajņcy z takiej pomocy, przedkłada oświadczenie, iş nie znajduje siň w trudnej sytuacji ekonomicznej.
5. Wartośń udzielonej pomocy de minimis podlega kumulacji z kaşda innņ pomocņ de minimis
uzyskanņ w róşnych formach i z róşnych ŝródeł
w okresie 3 kolejnych lat kalendarzowych oraz
z kaşda pomocņ innņ niş de minimis, otrzymanņ
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w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych.

rozpoznanych do dnia wejścia w şycie uchwały stosuje siň przepisy niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Uprawnionymi do udzielania ulg, o których mowa w niniejszej uchwale sņ:

§ 9. Traci moc uchwała Nr XI/64/07 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 28 czerwca
2007 roku w sprawie zasad i trybu udzielania ulg
w spłacaniu naleşności pieniňşnych, do których nie
stosuje siň przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.

1) Kierownicy/Dyrektorzy jednostek podległych
Gminie Nowogród Bobrzański w odniesieniu
do naleşności przypadajņcej tej jednostce, jeşeli
wartośń naleşności pieniňşnych nie przekracza
6.000zł od jednego dłuşnika;
2) Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego
wzglňdu na wysokośń naleşności.

bez

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

§ 8. Do wniosków o udzielenie ulg dotyczņcych
naleşności majņcych charakter cywilnoprawny, nieZałącznik
do uchwały Nr V/20/11
Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim
z dnia 27 stycznia 2011r.
Nowogród Bobrzański, dnia……….…………
Dane osoby składającej oświadczenie
.........................................................................
imiň i nazwisko
.........................................................................
miejsce zamieszkania
………………………………………………………….
Nr PESEL
………………………………………………………....
Nr NIP
…………………………………………………………
Nr telefonu kontaktowego
OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM
(dotyczy osób fizycznych)
W zwiņzku ze złoşonym wnioskiem z dnia ..............................................w sprawie................................................
..………………………...........................................................................................................................................
opłaty z tytułu…………………………………………………………………………………….……………………...………
oświadczam, co nastňpuje:
I. PRZYCZYNA POWSTANIA ZALEGŁOŚCI
..................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
II. SYTUACJA MATERIALNA STRONY
1. Wysokośń dochodów własnych netto (proszň dołņczyń stosowne zaświadczenie)
a) Z działalności gospodarczej..............................................................................................................................
b) Ze stosunku pracy...........................................................................................................................................
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c) Z zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych.……………………………………………………………
d) Z gospodarstwa rolnego.................................................................................................................................
e) Emerytura/renta...............................................................................................................................................
f)

Zasiłek dla bezrobotnych.............................................................................................................................

g) Zasiłek z opieki społecznej/ alimenty...........................................................................................................
h) Inne.............................................................................................................................................................
2. Wysokośń dochodów osób pozostajņcych we wspólnym gospodarstwie domowym: (proszň dołņczyń stosowne zaświadczenie)
A. małşonek strony
a) Z działalności gospodarczej..............................................................................................................................
b) Ze stosunku pracy......................................................................................................................................
c) Z zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych ……………………………………………………………
d) Z gospodarstwa rolnego.............................................................................................................................
e) Emerytura/renta..........................................................................................................................................
f)

Zasiłek dla bezrobotnych.............................................................................................................................

g) Zasiłek z opieki społecznej/ alimenty.............................................................................................................
h) Inne.............................................................................................................................................................
B. inne osoby
a) Z działalności gospodarczej.........................................................................................................................
b) Ze stosunku pracy........................................................................................................................................
c) Z zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych ……………………………………………………………
d) Z gospodarstwa rolnego...................................................................................................................................
e) Emerytura/renta..........................................................................................................................................
f)

Zasiłek dla bezrobotnych............................................................................................................................

g) Zasiłek z opieki społecznej/ alimenty.............................................................................................................
h) Inne............................................................................................................................................................
3. Ilośń osób pozostajņcych na utrzymaniu strony (w tym ilośń dzieci uczņcych siň, naleşy podań wiek dzieci
i rodzaj szkoły, do której uczňszczajņ)
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
……………...........................................................................................................................................................
Średni dochód przypadajņcy na jednņ osobň:……………………………………….…………………………………….
4. Posiadany majņtek nieruchomy (zajmowane mieszkanie, dom, inne…)
a) NIERUCHOMOŚCI
 Dom jednorodzinny o powierzchni................................................................................................................
 Mieszkanie spółdzielcze lokatorskie o powierzchni................................................................................
 Mieszkanie spółdzielcze własnościowe o powierzchni................................................................................
 Mieszkanie komunalne o powierzchni.........................................................................................................
 Mieszkanie własne o powierzchni..........................................................................................................
 Działka budowlana o powierzchni..............................................................................................................
 Inne nieruchomości nie ujňte wyşej............................................................................................................
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b) INNY MAJŅTEK RUCHOMY, W TYM URZŅDZENIA DOMOWE, WARTOŚŃ
 …………………………………………................................................................................................................
 ………………………………………………………………....................................................................................
 …………………………………………………………………................................................................................
 ………………………………………………........................................................................................................
 ………………………………………….................................................................................................................
 …………………………………………................................................................................................................
c) ŚRODKI TRANSPORTOWE (podkreśliń właściwe)
 Samochody ciňşarowe (marka, Nr rej., wiek pojazdu, wartośń) .................................................................
 Samochody osobowe (marka, Nr rej., wiek pojazdu, wartośń)..................................................................
 Inne, np. przyczepy, autobusy itp.(marka, Nr rej. wiek pojazdu, wartośń)..................................................
d) POSIADANE RACHUNKI BANKOWE I ICH STAN
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
e) POSIADANE AKCJE, OBLIGACJE I WIERZYTELNOŚCI (nabyte w drodze zakupu, spadku bņdŝ darowizny)
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
5. Wysokośń opłat eksploatacyjnych – stałe miesiňczne koszty zwiņzane z utrzymaniem domu (dołņczyń kopie rachunków)
 Czynsz.........................................................................................................................................................
 Energia elektryczna.....................................................................................................................................
 Gaz.................................................................................................................................................................
 Abonament RTV………………………………………………………………………………………………………...
 Telefon……………………………………………………………………………………………………………………
 Inne…..……………………………………………………………………………………………………………………
6. Ŝródło utrzymania w przypadku pozostawania bez pracy (jeśli znajduje siň Pan/Pani na utrzymaniu osób
trzecich proszň podań rozmiar pomocy)
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………...........................................................
...........................................................................................................................................................................
III. INNE OKOLICZNOŚCI MAJŅCE WPŁYW NA SYTUACJŇ MATERIALNŅ STRONY (choroba, wypadek, kradzieş, poşar, status bezrobotnego, wiek, itp.)
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
IV. UWAGI (np. posiadane zaległości -wyszczególnienie z jakich tytułów i na jakņ kwotň)
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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...........................................................................................................................................................................
V. INNE DOWODY
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
VI Wnioskujň o udzielenie ulgi w zakresie:
umorzenia zaległości wraz z odsetkami w kwocie ……………………………………………………………….
umorzenia odsetek ……………………………………………….……………………………………………………
umorzenia odsetek i rozłoşenia zaległej opłaty na raty – ilośń rat - …………………………………………,
a w razie odmowy umorzenia odsetek rozłoşenia płatności zaległej opłaty wraz z odsetkami na raty –
ilośń rat …………………………………………………………………………………………………………………..
rozłoşenia na raty bieşņcej opłaty ………………………………………………………………………………..…
odroczenia terminu płatności zaległej opłaty ……………………………………………………………………..
inna ……………………………………………………………………………………………………………………….

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

………....................................................

Data

Podpis osoby składajņcej oświadczenie

Adnotacje urzňdowe:
Nr sprawy: ………………………………..………
Data złoşenia wniosku ………………………....
Sprawň prowadzi: ……………….……………...
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UCHWAŁA NR V/32/2011
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE
z dnia 27 stycznia 2011r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 50
ust. 6, art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 175,
poz. 1362 z póŝn. zm.) uchwala siň co nastňpuje;

warunki czňściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat oraz trybu ich pobierania.

§ 1. Uchwała reguluje szczegółowe warunki
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie
w ramach realizacji zadań własnych gminy
o charakterze obowiņzkowym, a takşe szczegółowe

2. Wysokośń opłat uzaleşniona jest od dochodu
osoby samotnie gospodarujņcej lub dochodu na
osobň w rodzinie na zasadach określonych
w ponişszej tabeli.

Dochód osoby samotnie gospodarującej określony
w art. 8 ust. 1
ustawy o pomocy
społecznej
do 100 % kryterium
dochodowego
101 – 150
151 – 200
201 – 250
251 – 300
301 – 350
powyşej 350

Zwrot wydatków w % ustalony od kosztu
usługi

Dotacja
Gminy
w%

nieodpłatnie

100%

25
30
35
40
50
60

75
70
65
60
50
40

§ 2. 1. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne
usługi opiekuńcze mogņ byń realizowane nieodpłatnie lub za odpłatnościņ.

Dochód osoby
w rodzinie określony
w art. 8 ust. 2 ustawy
o pomocy społecznej
do 100 % kryterium
dochodowego
101 – 150
151 – 200
201 – 250
251 – 300
301 – 350
powyşej 350

Zwrot wydatków w % ustalony od kosztu
usługi

Dotacja
Gminy
w%

nieodpłatnie

100%

40
50
60
70
80
90

60
50
40
30
20
10

3. Usługi opiekuńcze przysługujņ nieodpłatnie
świadczeniobiorcom:

1) usługi opiekuńczej ustala siň w wysokości
11,00zł.

a) w przypadku osób samotnie gospodarujņcych, których dochód nie przekracza kwoty
ustalonej według kryterium dochodowego
na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy
o pomocy społecznej,

2) usługi specjalistycznej ustala siň w wysokości
12,00zł.

b) w przypadku osób zamieszkujņcych w rodzinie, których dochód na osobň w rodzinie nie
przekracza kwoty ustalonej według kryterium
dochodowego na osobň w rodzinie na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy
społecznej.
4. Osoby nie spełniajņce warunków, o których
mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej zwracajņ wydatki za usługi opiekuńcze na zasadach określonych w tabeli.
§ 3. Koszt jednej godziny :

§ 4. Dopuszcza siň zmianň ceny za jednņ godzinň
usługi nie czňściej niş raz w roku, tylko o wskaŝnik
inflacji, ogłoszony przez Prezesa GUS-u za okres od
ostatniego ustalenia ceny.
§ 5. Odpłatnośń za 1 godzinň usług opiekuńczych
i specjalistycznych usług opiekuńczych określa siň
na podstawie kosztu jednej godziny pomnoşonej
przez wskaŝnik procentowy wynikajņcy z tabeli.
§ 6. 1. Osoba korzystajņca z usług opiekuńczych
lub specjalistycznych usług opiekuńczych moşe zostań czňściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia opłat na czas nie dłuşszy niş 6 miesiňcy w roku
z urzňdu, na wniosek osoby zobowiņzanej do odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych lub
specjalistycznych usług opiekuńczych, na wniosek
członka rodziny, lub opiekuna prawnego.
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2. Całkowite zwolnienie z ustalonej odpłatności
moşe przysługiwań w przypadku:
1) korzystania z co najmniej dwóch rodzajów
usług – po przedstawieniu dowodu zapłaty za
usługň,
2) konieczności ponoszenia opłat za pobyt członka
rodziny w jednostce organizacyjnej pomocy
społecznej po przedstawieniu dowodu wpłaty,
3) gdy wiňcej niş jedna osoba w rodzinie wymaga
pomocy w formie usług, w tym co najmniej
jedna jest obłoşnie chora.
3. Czňściowe zwolnienie z ustalonej odpłatności
moşe przysługiwań w przypadku:
1) ponoszenia udokumentowanych wydatków na
leki i leczenie, stanowiņcych ponad 30% dochodu netto osoby lub rodziny korzystajņcej
z usług,
2) udokumentowanego zdarzenia losowego,
3) udokumentowanego zakupu sprzňtu rehabilitacyjnego,

Poz. 763, 764

nie usług i wnoszona jest do kasy lub na rachunek
bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie.
2. Podstawň naliczenia opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowi miesiňczne rozliczenie karty pracy osoby świadczņcej
usługi, potwierdzone przez świadczeniobiorcň lub
członka rodziny.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi Szprotawy.
§ 9. Traci moc uchwała Nr XXII/184/08 Rady
Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 kwietnia 2008r,
w sprawie określenia szczegółowych warunków
przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłņczeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych
warunków czňściowego lub całkowitego zwolnienia
od opłat, jak równieş trybu ich pobierania.
§ 10. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym
Województwa Lubuskiego.

4) innych przyczyn, znacznie zwiňkszajņcych koszty utrzymania osoby lub rodziny.

Przewodniczņcy Rady
Andrzej Skawiński

§ 7. 1. Odpłatnośń za świadczone usługi naliczana jest w okresach miesiňcznych, po przedstawieniu
dokumentacji potwierdzajņcej rzeczywiste wykona-

===================================================================================
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UCHWAŁA NR IV/22/2011
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU
z dnia 27 stycznia 2011r.
w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
oraz warunków i sposobu ich przyznawania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002, Nr 23, poz. 220.
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806,
z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 117,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142,
Nr 28, poz. 146) oraz art. 72 ust. 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity
Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z póŝn. zm.) Rada
Miejska w Trzcielu uchwala co nastňpuje:
§ 1. Wysokośń środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotnņ dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminň Trzciel corocznie podawana jest w uchwale budşetowej
gminy.

§ 2. Osobami uprawnionymi do korzystania ze
środków określonych w § 1 sņ:
1. nauczyciele zatrudnieni w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminň Trzciel, zwanymi dalej
uprawnionymi.
2. nauczyciele po przejściu na emeryturň, rentň lub
nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
którzy byli zatrudnieni w placówkach wymienionych w ust. 1.
§ 3. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie
zasiłku pieniňşnego raz w roku.
§ 4. Uprawnieni wymienieni w § 2 muszņ spełniań jedno z kryteriów:
1. leczņ siň w miejscu zamieszkania lub poza nim
z powodu przewlekłej lub ciňşkiej choroby.
2. ponoszņ koszty leczenia specjalistycznego (np.:
badań diagnostycznych, zabiegów rehabilitacyjnych lub zakupu niezbňdnych do wykony-
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wania zawodu środków pomocniczych takich
jak okulary, aparaty słuchowe, protezy zňbowe
itp.).
§ 5. 1. Do wniosku (wzór wniosku stanowi załņcznik Nr 1 do niniejszej uchwały) o przyznanie zasiłku pieniňşnego dołņcza siň :
1) Zaświadczenie lekarskie potwierdzajņce przewlekłņ chorobň,
2) Rachunki za leczenie specjalistyczne lub zakup
leków.
3) Oświadczenie o wysokości dochodów brutto
osoby uprawnionej z ostatnich trzech miesiňcy
poprzedzajņcych ubieganie siň o pomoc zdrowotnņ( wzór oświadczenia stanowi załņcznik
Nr 2 do niniejszej uchwały).
2. O przyznanie zasiłku pieniňşnego mogņ równieş wystņpiń: przełoşeni nauczyciela, członkowie
rodziny lub opiekun, jeşeli osoba uprawniona nie
jest zdolna osobiście do podejmowania czynności
w tym zakresie ze wzglňdu na swój stan zdrowia.
3. Wnioski w sprawie udzielenia zasiłku pieniňşnego naleşy składań w terminach: do 31 paŝdziernika danego roku kalendarzowego.
§ 6. 1. Środkami finansowymi przeznaczonymi
na pomoc zdrowotnņ dla nauczycieli dysponuje
Burmistrz Trzciela.
2. Burmistrz powołuje Komisjň do rozpatrywania
wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej.
3. Do zadań komisji naleşy:
1) weryfikacja formalna wniosków.
2) ocena merytoryczna wniosków.
3) przedstawienie Burmistrzowi wysokości proponowanego zasiłku pieniňşnego.

Poz. 764
4. W skład Komisji wchodzņ:

1) Kierownik Referatu Oświaty jako przewodniczņcy.
2) po 1 przedstawicielu Rad Pedagogicznych
z kaşdej placówki oświatowej prowadzonej
przez Gminň Trzciel.
3) przedstawiciel zwiņzków zawodowych.
4) przedstawiciel emerytów.
5. Komisja przedstawia propozycje wysokości
zasiłku pieniňşnego w ramach posiadanych środków.
§ 7. 1. Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania zasiłku pieniňşnego podejmuje Burmistrz
w terminie do dnia 30 listopada danego roku kalendarzowego.
2. Decyzja o której mowa w ust.1 jest ostateczna
i nie przysługuje od niej prawo wniesienia odwołania.
§ 8. Pomoc zdrowotna udzielana jest do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracň określanego corocznie w rozporzņdzeniu Rady Ministrów
w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia
za pracň.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi Trzciela.
§ 10. Uchwala wchodzi w şycie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego z mocņ obowiņzujņcņ od
1 stycznia 2011roku.
Przewodniczņcy Rady
Józef Pihan
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IV/22/2011
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 27 stycznia 2011r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY ZDROWOTNEJ
………………………………………………………………………………………………………………………………………
(wnioskodawca - imiň i nazwisko)
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
(adres zamieszkania)
......................................................................................................................................................................................
(miejsce zatrudnienia/ emeryt , rencista)

Zwracam siň z prośbņ o przyznanie mi zasiłku pieniňşnego na pomoc zdrowotnņ.
Uzasadnienie :
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pomoc proszň wypłaciń gotówkņ/ na konto*(niepotrzebne skreśliń)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
wpisań Nr konta bankowego

………………………………………………………..
Podpis wnioskodawcy

Załņczniki do wniosku:
1. ………………………………
2. ………………………………
3. ………………………………
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IV/22/2011
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 27 stycznia 2011r.

Oświadczenie
Oświadczam, şe średnia wysokośń dochodów mojej rodziny (netto) ze wszystkich ŝródeł z trzech miesiňcy
poprzedzajņcych ubieganie siň o pomoc zdrowotnņ wynosi: …………………………………………………………..
słownie: …………………………………………………………...................................................................................

……………………………………….

…………………………………………………

(Miejscowośń, data)

(Podpis wnioskodawcy)

Opinia Komisji Zdrowotnej i proponowana wysokośń pomocy finansowej :
…………………………………………………………………………………………………..…………………………………
………………………………………………………………..……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..……………………………...
Podpisy członków Komisji :
…………………………………

……………………………………..

…………………………………

…………………………………….

…………………………………

…………………………………….

…………………………………

…………………………………….

Burmistrz Trzciela przyznaje pomoc zdrowotnņ w wysokości …………………………………………………………
słownie: zł…………………………………………………………………………………………………………………………

……………..………………………….
(data i podpis)
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UCHWAŁA NR IV/26/11
RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU
z dnia 28 stycznia 2011r.
w sprawie zmiany statutu samorządowego zakładu budżetowego- Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Torzymiu ul. Świebodzińska 12
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2
pkt 2 ustawy z 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.)
oraz art. 8 i 9 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póŝn. zm.),
i § 16 statutu zakładu nadanego uchwałņ Rady Miejskiej w Torzymiu Nr XV/126/00 z dnia 27 kwietnia
2000r. uchwala siň, co nastňpuje:
Ustala siň nowņ treśń statutu dla Samorzņdowego
zakładu budşetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Torzymiu ul. Świebodzińska 12
STATUT
Samorządowego Zakładu Budżetowego – Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Torzymiu
Rozdział 1
Podstawa prawna działania
§ 1. Samorzņdowy zakład budşetowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Torzymiu
ul. Świebodzińska 12, zwany dalej " zakładem " działa na podstawie:
1) Ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póŝn. zm.),
2) Ustawy z 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzajņce ustawň o finansach publicznych (Dz. U.
z 2009r. Nr 157, poz. 1241),
3) Rozporzņdzenia Ministra Finansów z dnia
7 grudnia 2010r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budşetowych i samorzņdowych zakładów budşetowych (Dz. U. Nr 241, poz. 1616),
4) Uchwały Nr IX/40/90 Rady Gminy w Torzymiu
z dnia 28 grudnia 1990r. w sprawie utworzenia
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Torzymiu,
5) Uchwały Rady Miejskiej w Torzymiu z 28 stycznia 2011r. Nr IV/25/11 w sprawie zmiany nazwy
gminnej jednostki organizacyjnej Zakład budşetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Torzymiu na Samorzņdowy zakład
budşetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Torzymiu ul. Świebodzińska
12.

Rozdział 2
Przedmiot i zakres działania
§ 2. 1. Terenem działania zakładu jest obszar
Miasta i Gminy Torzym. Zakład moşe w ramach
zawartych indywidualnych umów i porozumień
prowadziń współpracň z innymi miastami i gminami
w zakresie objňtym przedmiotem działania.
2. Przedmiotem działania zakładu jest zaspakajanie potrzeb mieszkańców Miasta i Gminy Torzym
w drodze świadczenia usług powszechnie dostňpnych wynikajņcych z upowaşnień ustawowych,
a w szczególności:
§ 3. W zakresie gospodarki komunalnej samorzņdowego zakładu jest w szczególności:
1) prowadzenie kompleksowej i zintegrowanej
gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi zgodnie z planem gospodarki odpadami,
2) utrzymywanie w czystości i porzņdku oraz zagospodarowanie przekazanych w administracjň
miejskich i gminnych nieruchomości gruntowych, a w szczególności terenów przyległych
do nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi i uşytkowymi,
3) utrzymanie w czystości i porzņdku terenów zielonych, parków i lasów komunalnych,
4) utrzymanie czystośń oraz zimowe utrzymanie
ulic, dróg, mostów, placów i ciņgów pieszych,
organizacji ruchu drogowego, dekoracji miasta,
5) świadczenie usług transportowo – warsztatowych,
6) prowadzenie reintegracji zawodowej i społecznej w tym prac interwencyjnych i robót publicznych,
7) współpraca z organizacjami pozarzņdowymi
i osobami fizycznymi na rzecz rozwoju gospodarki komunalnej,
8) realizacja innych branşowych zadań powierzonych przez zleceniodawców,
9) prowadzenie zadań z zakresu eksploatacji, remontów i inwestycji wodociņgów i urzņdzeń
zaopatrzenia w wodň oraz studni publicznych,
kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków
komunalnych,
10) wydawania zezwoleń na przyłņczenie do sieci
wodociņgowej i kanalizacyjnej,
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11) zaopatrzenia w energiň cieplnņ do budynków
i lokali oraz remontów i utrzymania w sprawności technicznej urzņdzeń, pobieranie naleşności z tego tytułu,
12) wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
13) targowisk,
14) cmentarzy, a w szczególności gospodarki kwaterami zgodnie z przepisami o cmentarzach
i chowaniu zmarłych, utrzymania porzņdku
i czystości na cmentarzach, napraw remontów
infrastruktury cmentarnej, poboru opłat.
§ 4. W zakresie gospodarki mieszkaniowej, zakład:
1) administruje i zarzņdza budynkami stanowiņcymi własnośń Miasta i Gminy Torzym i wspólnot mieszkaniowych z udziałem Miasta i Gminy
Torzym,
2) prowadzi remonty bieşņce, kapitalne budynków
i lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń uşytkowych,
3) reprezentuje gminň, jako właściciela we wspólnotach mieszkaniowych,
4) administruje komunalnymi gruntami zabudowanymi i niezabudowanymi przyległymi do
administrowanych i zarzņdzanych nieruchomości budynkowych,
5) prowadzi sprawy ogródków przydomowych,

Poz. 765

4. Pozostałych pracowników zakładu zatrudnia
oraz zwalnia dyrektor i jest ich bezpośrednim
zwierzchnikiem słuşbowym;
5. Dyrektor kieruje działalnościņ samorzņdowego
zakładu budşetowego na podstawie i w granicach
pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza.
§ 7. 1. Zakład prowadzi działalnośń na podstawie
rocznego planu finansowego
2. Dyrektor zakładu kieruje zakładem w granicach zatwierdzonego planu finansowego przy pomocy:
1) głównego ksiňgowego,
2) podległych komórek i stanowisk funkcyjnych.
3. Szczegółowņ strukturň organizacyjnņ zakładu
oraz podział zadań ustala Dyrektor zakładu w regulaminie organizacyjnym.
Rozdział 4
Mienie i finanse zakładu
§ 8. 1. Mienie zakładu jest mieniem Miasta
i Gminy Torzym.
2. Do mienia tego stosuje siň przepisy ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 tekst jednolity
z póŝn. zm.) i ustawy z dnia 10 maja 1990r. przepisy
wprowadzajņce ustawň o samorzņdzie terytorialnym
i ustawň o pracownikach samorzņdowych (Dz. U.
Nr 32, poz. 191).

6) prowadzi bieşņce utrzymanie, remonty i inwestycje zwiņzane z przekazanym w zarzņd i administracjň powierzonym mieniem komunalnym i wspólnot mieszkaniowych,

3. Przekazywanie w zarzņd i administrowanie
majņtku Miasta i Gminy Torzym powstałego w wyniku inwestycji, nabycia, przekształcenia, oddania
naleşy do kompetencji Burmistrza.

7) zleca odpłatne usługi remontowo – budowlane
i inne zwiņzane z eksploatacjņ lokali komunalnych,

§ 9. 1. Do dokonywania czynności prawnych
w imieniu zakładu upowaşniony jest Dyrektor zakładu w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez
Burmistrza.

8) prowadzi rozliczanie i windykacjň naleşności
czynszowych i opłat eksploatacyjnych, zarzņdu.
§ 5. W zakresie ochrony dóbr kultury, zakład:

2. Główny ksiňgowy oraz pełnomocnicy zakładu
działajņ w granicach ich umocowania określonych
przez Dyrektora zakładu.

1) realizuje zadania zwiņzane z rewitalizacjņ nieruchomości budynkowych i gruntowych gminy
Torzym,

3. Pełnomocników ustanawia Dyrektor zakładu
w miarň potrzeb. Udzielanie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaşności.

2) moşe wykonywań inne doraŝne zadania za zgodņ lub na polecenie Burmistrza

§ 10. 1. Ŝródła przychodów własnych – zakładu
stanowiņ:

Rozdział 3

1) Zakład odpłatnie wykonuje zadania, pokrywajņc
koszty swojej działalności z przychodów własnych,

Organizacja Zakładu
§ 6. 1. Nadzór nad działalnościņ samorzņdowego
zakładu budşetowego sprawuje Rada Miejska
w Torzymiu.
2. Dyrektora samorzņdowego zakładu budşetowego – zatrudnia i zwalnia Burmistrz.
3. Bezpośrednim zwierzchnikiem słuşbowym dyrektora jest burmistrz, który ustala wynagrodzenie,
wysokośń premii, nagrody oraz stosuje środki dyscyplinarne;

2) Zakład moşe otrzymywań z budşetu jednostki
samorzņdu terytorialnego:
a) dotacje przedmiotowe,
b) dotacje celowe na zadania bieşņce finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach
publicznych,
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c) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.
3) Darowizny,
4) W zakresie określonym w odrňbnych ustawach
samorzņdowy zakład budşetowy moşe otrzymywań dotacjň podmiotowņ,
5) Dotacje dla zakładu nie mogņ naruszań przepisów ustawy o finansach publicznych,
6) Podstawņ gospodarki finansowej samorzņdowego zakładu budşetowego jest roczny plan finansowy obejmujņcy przychody, w tym dotacje
z budşetu jednostki samorzņdu terytorialnego,
koszty i inne obciņşenia, stan środków obrotowych, stan naleşności i zobowiņzań na poczņtek
i koniec okresu oraz rozliczenia z budşetem
gminy Torzym,
7) W planie finansowym samorzņdowego zakładu
budşetowego mogņ byń dokonywane zmiany
w ciņgu roku w przypadku realizowania wyşszych od planowanych przychodów i kosztów,
pod warunkiem, şe nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budşetu jednostki samorzņdu
terytorialnego ani zwiňkszenia dotacji z budşetu
gminy Torzym.
2. Szczegółowośń opracowania planów finansowych regulujņ przepisy szczególne.
3. Sposób rozliczenia dotacji ustalenia nadwyşki
środków obrotowych regulujņ przepisy szczególne.
4. Zakład prowadzi rachunkowośń oraz sporzņdza na jej podstawie sprawozdawczośń finansowņ
określonņ w przepisach w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budşetowych i samorzņdowych zakładów budşetowych.
5. Kontrolň prawidłowości rozliczeń zakładu
z budşetem gminy przeprowadzi Skarbnik gminy.
Rozdział 5
System kontroli wewnętrznej
§ 11. 1. W zakładzie działa zorganizowany system kontroli wewnňtrznej sprawdzajņcy celowośń,
gospodarnośń, rzetelnośń i legalnośń podejmowanych działań.
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2. System kontroli obejmuje kontrolň funkcjonalnņ i instytucjonalnņ na zasadach określonych
w szczegółowym regulaminie kontroli wewnňtrznej,
ustalonym przez Dyrektora zakładu.
3. Ogólny nadzór nad działalnościņ systemu kontroli wewnňtrznej sprawuje Dyrektor, który odpowiada za zorganizowanie tego systemu i prawidłowe jego funkcjonowanie.
Rozdział 6
Nadzór nad Zakładem
§ 12. 1. Kontroli działalności Samorzņdowego
zakładu budşetowego dokonuje Rada Miejska
w Torzymiu oraz Burmistrz Torzymia.
2. Oceny pracy Dyrektora Zakładu dokonuje
Burmistrz.
Rozdział 7
Postanowienia końcowe
§ 13. 1. Dyrektor Zakładu ponosi odpowiedzialnośń za przestrzeganie postanowień niniejszego
statutu.
2. Statut zakładu nadaje Rada Miejska w Torzymiu. Zmiany statutu mogņ byń dokonane w trybie
właściwym dla jego nadania.
3. Dla zapewnienia jednolitego sposobu oznaczania akt ustala siň dla zakładu symbol oznaczenia
dokumentów ZGK.
4. Zakład uşywa pieczňci podłuşnej z nazwņ zakładu w pełnym brzmieniu i adresu siedziby.
§ 14. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Torzymiu Nr XV/126/00 z dnia 27 kwietnia 2000r.
w sprawie statutu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Torzymiu.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi.
§ 16. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczņcy Rady
Zbigniew Wołoncewicz
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UCHWAŁA NR VI/26/11
RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE
z dnia 31 stycznia 2011r.
w sprawie zmiany granic sołectw Mierzęcin i Słonów oraz w sprawie zmiany statutu Sołectw Gminy
Dobiegniew
Na podstawie art. 35 ust. 1, art. 40 ust 2 pkt 1
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 232,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055
i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r.
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17,
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 322,
Nr 138, poz. 974 oraz Nr 173, poz. 1218 z póŝn. zm.)
w zwiņzku z § 8 ust. 1 uchwały Nr VI/60/2003 Rady
Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 czerwca 2003r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dobiegniew
(Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 57, poz. 946) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami,
Rada Miejska w Dobiegniewie uchwala, co nastňpuje:

uchwalenia statutu Sołectw Gminy Dobiegniew (Dz.
Urz.Woj. Lub. Nr 34, poz.587) wprowadza siň nastňpujņce zmiany:

§ 1. Zmienia siň granice sołectwa Mierzňcin poprzez odłņczenie z obszaru sołectwa kolonii Nowy
Młyn.

§ 5. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego.

§ 2. Zmienia siň granice sołectwa Słonów poprzez przyłņczenie do obszaru tego sołectwa kolonii
Nowy Młyn.

Przewodniczņcy Rady
Tomasz Karpiński

1) w Statucie sołectw Gminy Dobiegniew, wprowadza siň nastňpujņcņ zmianň:
a) w § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„Uchwala siň statut sołectwa Mierzňcin, obejmujņcego wieś: Mierzňcin, kolonie: Grzmikoło, Kubczyce, Ługowo,
b) w § 1 ust. 11 otrzymuje brzmienie:
„Uchwala siň statut sołectwa Słonów, obejmujņcego wieś Słonów, osady: Grabionka, Słonówek
i koloniň: Nowy Młyn.”
§ 4. Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi Dobiegniewa.

§ 3. W uchwale Nr XIV/122/2004 Rady Miejskiej
w Dobiegniewie z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie

===================================================================================
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UCHWAŁA NR IV/20/11
RADY GMINY W OTYNIU
z dnia 31 stycznia 2011r.
w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji
udzielanych dla publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Otyń przez inne
podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego
Na podstawie art. 80 ust. 4, art. 90 ust. 4 ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst
jednolity z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz
art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorzņdzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.)
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Niniejsza uchwała reguluje tryb udzielania
i rozliczania dotacji oraz zakres i tryb kontroli wyko-

rzystania dotacji przekazywanych z budşetu Gminy
Otyń dla publicznych i niepublicznych przedszkoli
prowadzonych na terenie Gminy Otyń przez podmioty inne niş jednostki samorzņdu terytorialnego.
§ 2. Ilekroń w przepisach niniejszej uchwały jest
mowa o:
1) ustawie (bez dalszego określenia) – naleşy
przez to rozumień ustawň z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U.
z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.);
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2) organie prowadzņcym przedszkole – naleşy
przez to rozumień podmiot inny niş jednostka
samorzņdu terytorialnego ,
3) dotacji – naleşy przez to rozumień udzielanņ
z budşetu Gminy Otyń, na zasadach wynikajņcych z przepisów art. 80 lub art. 90 ustawy
o systemie oświaty i niniejszej uchwały „dotacjň podmiotowņ” w rozumieniu art. 131 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), która
przeznaczona jest na dofinansowanie działalności bieşņcej z tytułu prowadzenia przedszkola,
4) uczniu – naleşy przez to rozumień równieş wychowanka w przedszkolu,
5) rachunku bankowym – naleşy przez to rozumień rachunek bankowy załoşony przez osobň
prowadzņcņ szkołň lub przedszkole,
6) rozliczeniu dotacji – naleşy przez to rozumień
przedstawienie Gminie Otyń, informacji niezbňdnych do ustalenia dotacji naleşnej dla
przedszkola, informacji o pokryciu ze środków
dotacji wydatków poniesionych na działalnośń
przedszkola oraz ustalenie wysokości zobowiņzania Gminy Otyń z tytułu dopłaty na rzecz
przedszkola, albo ustalenie kwoty pieniňşnej
naleşnej Gminie.
7) wydatkach bieşņcych – naleşy przez to rozumień wydatki ponoszone na wynagrodzenia
pracowników wraz z pochodnymi oraz wydatki
rzeczowe ponoszone na utrzymanie budynku
i zabezpieczenie procesu dydaktyczno- wychowawczego.
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nej przez Gminň Otyń. W przypadku braku na terenie Gminy przedszkola prowadzonego przez gminň,
podstawņ do ustalenia wysokości dotacji sņ wydatki
bieşņce ponoszone przez najblişszņ gminň na prowadzenie przedszkoli publicznych. Jeşeli do przedszkola uczňszcza uczeń niebňdņcy mieszkańcem
Gminy dotujņcej to przedszkole, gmina, której
mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty tej dotacji.
2. Przedszkola niepubliczne otrzymujņ na kaşdego ucznia dotacjň w wysokości 75% ustalonych
w budşecie Gminy Otyń wydatków bieşņcych ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu
na jednego ucznia z tym, şe na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100% kwoty przewidzianej
na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału
przedszkolnego w czňści oświatowej subwencji
ogólnej otrzymywanej przez Gminň Otyń.
3. Osoba prowadzņca publiczne przedszkole
w formach, o których mowa w przepisach wydanych
na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie
oświaty, otrzymuje na kaşdego ucznia objňtego tņ
formņ wychowania przedszkolnego dotacjň z budşetu Gminy Otyń w wysokości 50% wydatków bieşņcych przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminň Otyń.
W przypadku przedszkola niepublicznego, o którym
mowa w art. 14a ust.7 dotacja ta wynosi 40%.
Rozdział 3
Tryb udzielania dotacji z budżetu Gminy Otyń
§ 4. 1. Udzielenie dotacji nastňpuje na podstawie
wniosku o dotacjň złoşonego do dnia 30 września
roku poprzedzajņcego rok udzielania dotacji.

8) wydatkach bieşņcych na jednego ucznia ustalonych lub ponoszonych z budşetu Gminy Otyń
– naleşy przez to rozumień kwotň wydatków
bieşņcych przeliczonņ na jednego ucznia, dla
której wyliczenia podstawň stanowiņ ustalone
w budşecie Gminy Otyń wydatki bieşņce
w przedszkolach publicznych prowadzonych
przez Gminň Otyń oraz liczba uczniów według
sprawozdania na dzień 30 września roku poprzedzajņcego rok udzielenia dotacji, a w roku
budşetowym ponoszone z budşetu Gminy Otyń
wydatki bieşņce w przedszkolach publicznych
prowadzonych przez Gminň Otyń i faktyczna
w danym miesiņcu roku budşetowego liczba
uczniów w tych placówkach ustalona na podstawie informacji dyrektorów przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminň Otyń

2. Wniosek, o którym mowa w ust.1 powinien
zawierań:

Rozdział 2

6) określenie planowanej liczby uczniów, którzy
bňdņ uczňszczań do przedszkola do końca roku
budşetowego, na który udzielana jest dotacja.
Przedszkola dodatkowo podajņ liczbň:

Podstawa obliczania dotacji
§ 3. 1. Przedszkola publiczne otrzymujņ na kaşdego ucznia dotacjň w wysokości 100% wydatków
bieşņcych przewidzianych na jednego ucznia
w przedszkolach prowadzonych przez Gminň Otyń
z tym, şe na ucznia niepełnosprawnego w wysokości
100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego
ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego
w czňści oświatowej subwencji ogólnej otrzymywa-

1) datň sporzņdzenia wniosku,
2) pieczňń organu prowadzņcego zawierajņcņ jego
nazwň i adres,
3) nazwň przedszkola wraz z adresem,
4) datň wydania i numer zezwolenia na prowadzenie publicznego przedszkola a w przypadku
przedszkola niepublicznego datň wydania
i numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji
niepublicznych szkół i przedszkoli,
5) nazwň banku i numer rachunku bankowego
przedszkola, na który bňdņ przekazywane środki dotacji.

uczniów zamieszkałych na terenie Gminy
Otyń,
uczniów zamieszkałych na terenie innych
gmin,
uczniów niepełnosprawnych,
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7) klauzulň w sprawie zobowiņzania do informowania Wójta Gminy Otyń przez organ prowadzņcy o zmianach zachodzņcych w liczbie
uczniów w okresie dotowanym, zmianach
w nazwie i adresie osoby prowadzņcej szkołň
lub przedszkole oraz zmianach w numerze rachunku bankowego w terminie do 10-go dnia
miesiņca nastňpujņcego po miesiņcu, w którym
nastņpiła zmiana.
3. Wniosek o dotacjň winien byń podpisany
przez osoby upowaşnione do składania oświadczeń
majņtkowych i reprezentowania na zewnņtrz, zgodnie z zapisami w aktualnym i właściwym dla organu
prowadzņcego rejestrze.
§ 5. 1. O wysokości kwoty dotacji naleşnej na
ucznia w nastňpnym roku budşetowym Wójt Gminy
Otyń informuje organ prowadzņcy szkołň lub przedszkole do dnia 31 grudnia roku poprzedzajņcego rok
udzielania dotacji.
2. Dotacja ustalona dla przedszkola przekazywana jest na rachunek bankowy w dwunastu czňściach
w terminie do ostatniego dnia kaşdego miesiņca
§ 6. 1. Dotacje dla placówek prowadzonych przez
osoby prawne i fizyczne inne niş Gmina Otyń słuşņ
finansowaniu ich działalności statutowej w ciņgu
całego roku, łņcznie z okresami ferii.
2. Organ prowadzņcy niepubliczne przedszkole
przekazuje do Urzňdu Gminy Otyń miesiňcznņ informacjň o liczbie uczniów. Przedszkola niepubliczne
podajņ liczbň uczniów z podziałem podanym w § 4
ust. 2 pkt. 6
3. W okresie ferii letnich, tj. za lipiec i sierpień
danego roku, organ dotujņcy przekazuje kwotň dotacji według średniej liczby uczniów w I półroczu.
4. Organy prowadzņce niepubliczne przedszkola
zobowiņzane sņ do złoşenia informacji o terminie
przerwy w okresie letnim do dnia 5 czerwca danego
roku.
5. Dotacja na dany rok budşetowy winna byń
wykorzystana do końca roku, na który została udzielona.
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Rozdział 4
Tryb rozliczania udzielonej dotacji

§ 7. 1. Organ prowadzņcy przedszkole w celu
rocznego rozliczenia otrzymanej dotacji zobowiņzany jest do przedłoşenia na piśmie informacji do dnia
15 stycznia roku nastňpnego o:
a) liczbie uczniów w kaşdym miesiņcu otrzymania dotacji za okres od poczņtku do końca
minionego roku kalendarzowego,
b) ustaleniu przypadajņcej na rzecz Gminy Otyń
naleşności z tytułu zwrotu dotacji pobranej
w nadmiernej wysokości, bņdŝ ustaleniu
kwoty zobowiņzania Gminy Otyń z tytułu
uzupełnienia dotacji udzielonej o róşnicň
miňdzy dotacjņ udzielonņ, a dotacjņ naleşnņ
na rok budşetowy.
2. Ostateczne rozliczenie dotacji przekazanej za
okres roku budşetowego przez Gminň Otyń dokonywane jest w terminie do dnia 20-tego stycznia
roku nastňpnego.
3. Ustalona kwota zobowiņzania Gminy Otyń
z tytułu wyrównania dotacji naleşnej przekazywana
jest na rachunek bankowy przedszkola w terminie
do dnia 31 stycznia nastňpnego roku.
4. Ustalona i stanowiņca naleşnośń Gminy Otyń
kwota zwrotu z tytułu pobrania dotacji w nadmiernej
wysokości, podlega wpłaceniu w terminie do
31 stycznia nastňpnego roku, przez osobň prowadzņcņ przedszkole na rachunek Gminy Otyń.
5. Podmiot, który zakończył działalnośń w zakresie prowadzenia przedszkola w nowym roku budşetowym, przekazuje zwrot dotacji na rachunek Gminy
Otyń, albo otrzymuje ewentualnņ dopłatň do dotacji
za rok poprzedni na wskazany przez siebie rachunek.
Rozdział 5
Przepisy końcowe
§ 8. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi
Gminy Otyń.
§ 9. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego
Przewodniczņcy Rady
Wiesław Januszewicz
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UCHWAŁA NR IV/16/2011
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOMICACH
z dnia 1 lutego 2011r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia o charakterze odpłatnym udzielane przez przedszkola i oddziały
przedszkolne przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Małomice
Na podstawie 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września
1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004
roku Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z póŝniejszymi zmianami) Rada Miejska w Małomicach uchwala, co nastňpuje:
§ 1. W publicznych przedszkolach i punktach
przedszkolnych prowadzonych przez gminň Małomice zapewnia siň bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekň wraz z realizacjņ podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wymiarze piňciu
godzin dziennie, na zasad określonych w ich statutach.
§ 2. 1. Świadczenia przedszkoli w zakresie wykraczajņce poza czas, o którym mowa w § 1, sņ odpłatne.
2. Opłata o której mowa w pkt 1 obejmuje miňdzy innymi:
1) usługi opiekuńcze;
2) gry i zabawy edukacyjne wspomagajņce rozwój
psychofizyczny dziecka;

4) zabawy wspomagajņce rozwój emocjonalny
i społeczny dziecka.
§ 3. 1. Za godzinň świadczenia usług, o których
mowa w § 2 pkt 2 realizowanych poza wymiarem
czasu, o którym mowa § 1 ustala siň opłatň
w wysokości 1 zł. Opłatň nalicza siň za kaşdņ rozpoczňtņ godzinň korzystania z wymienionych świadczeń.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi Małomic.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXIX/260/09 Rady
Miejskiej w Małomicach z dnia 15 września 2009r.
w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia
wykraczajņce poza podstawň programowņ realizowane w przedszkolach prowadzonych przez Gmine
Małomice.
§ 6. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczņcy Rady
Józef Chuchra

3) kółka zainteresowań: plastyczne, muzyczne, teatralne itp;

===================================================================================
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UCHWAŁA NR IV/17/2011
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOMICACH
z dnia 1 lutego 2011r.
zmieniające uchwałę w sprawie zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gminy
Małomice
Na podstawie art. 18 ust. 2 , pkt 9 lit „a" ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.)
oraz art. 68 ust. 1 pkt 7, ust. 1a i 1b, ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z póŝn. zm.)
uchwala siň co nastňpuje:

„Przy sprzedaşy lokali mieszkalnych i domów
jednorodzinnych wraz z przynaleşnymi do nich
prawami w tym z udziałem w gruncie w drodze
bezprzetargowej na rzecz najemców ustala sie
nastňpujņce bonifikaty:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/163/2005 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 18 marca 2005r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiņcymi własnośń Gminy Małomice dokonuje siň
nastňpujņcych zmian: wprowadza siň § 7 ust. 1
pkt a i b o brzmieniu

b) 60% w przypadku płatności w formie ratalnej."

a) 80% w przypadku opłaty jednorazowej,
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§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza siň
Burmistrzowi Małomice.

Poz. 769, 770

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie z po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczņcy Rady
Józef Chuchra
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UCHWAŁA NR V/27/2011
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY
z dnia 1 lutego 2011r.
w sprawie zmiany uchwały 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 samorzņdzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.),
Rada Miejska w Witnicy uchwala, co nastňpuje:
§ 1. W § 6 uchwały na 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 nienaleşņce do sektora finansów
publicznych, pkt 7, 8 i 10 otrzymujņ brzmienie:
„7) Ostatecznego rozliczenia udzielanych dotacji
za okres roczny Urzņd Miasta i Gminy Witnica
dokonuje w oparciu o dane z informacji z pkt. 4,
w terminie określonym w ustawie o finansach
publicznych.
8) W ramach rozliczenia opisanego w pkt. 7,
w terminie określonym w ustawie o finansach
publicznych, podmiotowi uprawnionemu prze-

kazuje siň wyrównanie kwoty dotacji naleşnej za
rok poprzedni.
10) W przypadku likwidacji szkoły, przedszkola,
oddziału przedszkolnego lub innej formy wychowania przedszkolnego, opisanej w § 1 i wystňpujņcej nadpłaty dotacji, podmiot prowadzņcy szkołň, przedszkole, oddział przedszkolny lub
innņ formň wychowania przedszkolnego, zobowiņzany jest do zwrotu kwoty dotacji nadpłaconej za rok poprzedni, w terminie określonym
w ustawie o finansach publicznych.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi Miasta i Gminy Witnica.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczņca Rady
Krystyna Sikorska
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UCHWAŁA NR V/29/11
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE
z dnia 3 lutego 2011r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Sława
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) w zwiņzku
z 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie
(tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 127, poz. 857 ze
zmianami) Rada Miejska w Sławie uchwala:
§ 1. Gmina Sława w trosce o rozwój sportu oraz
zaspokajanie potrzeb mieszkańców w tym zakresie
wspiera rozwój sportu na zasadach określonych
w niniejszej uchwale.
§ 2. 1. Ilekroń w niniejszej uchwale mowa jest o:
1) Gminie – naleşy przez to rozumień Gminň Sława.

których działalnośń sportowa prowadzona jest na
terenie Gminy Sława.
§ 5. Wsparcie finansowe jest przeznaczone na
rozwój sportu poprzez działalnośń klubów sportowych na terenie Gminy Sława w szczególności, gdy
chodzi o:
1. zwiňkszenie dostňpności do uczestnictwa mieszkańców Gminy Sława w rozgrywkach na róşnych szczeblach rozgrywek,
2. zaangaşowanie dzieci i młodzieşy w czynne
uczestnictwo miňdzy innymi poprzez Uczniowskie Kluby Sportowe,

2) Radzie – naleşy przez to rozumień Radň Miejskņ
w Sławie.

3. czynny udział w rozgrywkach klubów sportowych, których działalnośń sportowa prowadzona jest na terenie Gminy Sława.

3) Burmistrzowi – naleşy przez to rozumień Burmistrza Sławy.

4. prowadzenie ogólnodostňpnych zajňń z danej
dyscypliny sportowej.

4) Wsparciu – naleşy rozumień jako wydatki budşetu gminy przeznaczone na dofinansowanie
rozwoju sportu na terenie Gminy Sława, określone corocznie w uchwale budşetowej.

5. rozwój szczególnie utalentowanych zawodników
z terenu Gminy Sława.

5) Klubie sportowym – naleşy przez to rozumień
klub sportowy, w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (tekst
jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 127, poz. 857) zwana
dalej ustawņ.
2. Przez cel publiczny z zakresu sportu rozumie
siň:
1) poprawň warunków uprawiania sportu przez
zawodników klubów sportowych,
2) osiņgniňcie wysokich wyników sportowych
przez zawodników klubów sportowych,
3) poprawň kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo
w aktywnym stylu şycia,

6. korzystanie z infrastruktury sportowej naleşņcej
do Gminy Sława.
§ 6. 1. Dotacjň celowņ na prowadzenie statutowej działalności sportowej moşe otrzymań klub,
który realizuje cele publiczne, jeşeli:
1) angaşuje
nostkami
Miejskim
z zakresu
Sława,

siň we współpracň z gminnymi jedorganizacyjnymi oraz z Urzňdem
przy realizacji zadań publicznych
sportu na rzecz mieszkańców Gminy

2) promuje wizerunek Gminy Sława jako gminy
stwarzajņcej warunki dla rozwoju sportu,
3) zapewni udział środków własnych na realizacjň
zadania.

4) promocjň sportu i aktywnego stylu şycia,

2. Kwota dofinansowania ze strony Gminy Sława nie moşe przekroczyń 90% całkowitych kosztów
poniesionych przy realizacji danego zadania.

5) umoşliwienie dostňpu do róşnorodnych form
aktywności sportowej jak najwiňkszej liczbie
mieszkańców Gminy Sława.

§ 7. Wsparcia udziela Burmistrz Sławy na zasadach określonych w ustawie o sporcie z dnia
25 czerwca 2010r. w szczególności na:

§ 3. Wsparcie, o którym mowa w § 1 udzielane
bňdzie w formie dotacji celowej na rzecz klubów
sportowych, których działalnośń sportowa prowadzona jest na terenie Gminy Sława.
§ 4. Wsparcie finansowe na realizacjň zadań
w zakresie sportu mogņ uzyskiwań kluby sportowe,

1) realizacjň programów szkolenia sportowego.
2) zakupu sprzňtu sportowego.
3) pokrycie kosztów organizowania zawodów
sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach.
4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.
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§ 8. Wsparcie nie moşe byń przeznaczone na:

Poz. 771, 772

3. Oferty wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji
ze środków Gminy Sława składa siň w Sekretariacie
Urzňdu Miejskiego w Sławie.

1) cele inwestycyjne.
2) wynagrodzenie dla zawodników,
3) zakupu lub wypoşyczania zawodników.
4) zobowiņzań wobec innych podmiotów zwiņzanych z funkcjonowaniem klubu sportowego.
§ 9. Wnioski na dofinansowanie zadań w zakresie sportu moşe składań klub sportowy, którego
działalnośń prowadzona jest na terenie Gminy Sława.
§ 10. 1. Burmistrz Sławy ogłasza nabór wniosków, wskazujņc:
1) rodzaj zadania oraz wysokośń środków finansowych przeznaczonych na wsparcie zadania,
2) termin i warunki realizacji zadania,
3) termin składania ofert,
4) termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty.

4. W postňpowaniu majņ zastosowanie odpowiednie wzory dokumentów, tj.: oferty realizacji
zadania, umowy, sprawozdania określone w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póŝniejszymi zmianami) z modyfikacjami wynikajņcymi z zapisów niniejszej uchwały.
§ 11. Udzielanie wsparcia finansowego na warunkach określonych w uchwale nie narusza przepisów dotyczņcych udzielania dotacji z budşetu jednostki samorzņdu terytorialnego.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi Sławy.
§ 13. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczņcy Rady
Aleksander Polański

2. Ogłoszenie, w którym mowa w ust. 1 umieszcza siň w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na
tablicy ogłoszeń Urzňdu Miejskiego.
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UCHWAŁA NR V/14/11
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
z dnia 9 lutego 2011r.
zmieniająca uchwałę w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) w zwiņzku
z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póŝn. zm.), uchwala siň
§ 1. W uchwale Nr LV/357/10 Rady Miejskiej
w Krośnie Odrzańskim z dnia 5 listopada 2010r.
w sprawie programu współpracy Gminy Krosno
Odrzańskie z organizacjami pozarzņdowymi oraz
innymi podmiotami prowadzņcymi działalnośń poşytku publicznego na rok 2011 § 40 otrzymuje
brzmienie:

„§ 40. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego, z mocņ obowiņzywania od dnia 1 stycznia 2011r.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczņcy Rady
Tomasz Miechowicz
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UCHWAŁA NR V/15/11
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
z dnia 9 lutego 2011r.
w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krosno Odrzańskie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca
1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 tekst jednolity z póŝn. zm.) oraz
art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porzņdku w gminach (Dz. U. z 2005r.
Nr 236, poz. 2008 tekst jednolity z póŝn. zm.) uchwala siň, co nastňpuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczņcy Rady
Tomasz Miechowicz

§ 1. Uchyla siň uchwałň Nr LV/349/10 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 5 listopada 2010r.
w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości
i porzņdku na terenie gminy Krosno Odrzańskie.

===================================================================================
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UCHWAŁA NR VI/15/11
RADY GMINY ŚWIDNICA
z dnia 10 lutego 2011r.
w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2011r.
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póŝn. zm.)
uchwala siň, co nastňpuje:
§ 1. Uchwala siň program współpracy Gminy
Świdnica z organizacjami pozarzņdowymi oraz
podmiotami, o których mowa 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 2011r.
§ 2. Ilekroń w uchwale jest mowa o:
1) ustawie – rozumie siň przez to ustawň z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz. 873 z póŝn. zm.).
2) programie współpracy – rozumie siň przez to
program współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarzņdowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,
3) organizacjach – rozumie siň przez to podmioty,
o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy,
4) gminie – rozumie siň przez to Gminň Świdnica,
5) wójcie – rozumie siň przez to Wójta Gminy
Świdnica,

§ 3. 1. Program współpracy określa priorytetowe
zadania publiczne, których realizacjň gmina bňdzie
wspierań i powierzań w 2011 roku. Szczegółowe
warunki realizacji zadań priorytetowych zostanņ
określone w ogłoszeniach otwartych konkursów
ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań.
2. Celem głównym programu jest budowanie
i umacniane partnerstwa pomiňdzy gminņ, a organizacjami pozarzņdowymi.
3. Celami szczegółowymi programu sņ:
1) poprawa jakości şycia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy,
2) integracja podmiotów realizujņcych zadania
publiczne,
3) prezentacja dorobku organizacji pozarzņdowych i promowanie ich osiņgniňń,
4) wzmocnienie potencjału organizacji pozarzņdowych.
§ 4. Współpraca odbywa siň z zachowaniem zasad pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
§ 5. 1. Współpraca z organizacjami dotyczy realizacji zadań publicznych, określonych w art. 4 ust. 1
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ustawy, w zakresie odpowiadajņcym zadaniom
gminy.
2. W roku 2011 przyjmuje siň za priorytetowe
nastňpujņce zadania publiczne:
1) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu – propagowanie wśród
dzieci i młodzieşy aktywnych form kultury fizycznej, szkolenie w dyscyplinach sportowych,
organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych,
2) w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – organizacja imprez kulturalnych, organizowanie spektakli, konkursów, festiwali,
koncertów, wystaw, spotkań i plenerów artystycznych, organizacja imprez patriotycznych
i przedsiňwziňń z zakresu ochrony dziedzictwa
narodowego,
3) w zakresie ochrony i promocji zdrowia – prowadzenie środowiskowej świetlicy profilaktyczno-terapeutycznej w Koŝli.
§ 6. Za realizacjň programu odpowiadajņ:
1) Rada Gminy Świdnica i jej komisje – w zakresie
wytyczania polityki społecznej i finansowej oraz
ustalania dotacji na realizacjň zadań publicznych,
2) Wójt – w zakresie realizacji tej polityki, podejmowania współpracy z organizacjami, dysponowania środkami w ramach budşetu, decydowania o przyznaniu dotacji i innych form
pomocy poszczególnym Organizacjom,
§ 7. 1. Współpraca z organizacjami realizowana
bňdzie w formach określonych w art. 5 ust. 2 ustawy.
2. Współpraca, o której mowa w ust. 1 moşe
przyjņń takşe nastňpujņce formy:
1) umoşliwienie organizacji przedsiňwziňń na terenie gminnych obiektów sportowych, kulturalnych i oświatowych (sale sportowe, boiska,
świetlice, sale szkolne),
2) pomoc gminy w wyszukiwaniu partnerów dla
organizacji i kontaktach z nimi,
3) pomoc gminy, w miarň moşliwości, w dostňpie
do lokali niezbňdnych do prowadzenia działalności statutowej,
4) promocja i reklama
w mediach,

projektów

organizacji

5) promocja i reklama
w mediach,

projektów

organizacji

6) udzielanie poşyczek na organizowanie działań
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków pomocowych na zasadach określonych w zarzņdzeniu wójta.
3. Podstawowym trybem zlecenia zadania publicznego jest otwarty konkurs ofert ogłaszany przez
wójta.
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4. Na wniosek organizacji pozarzņdowej lub innego podmiotu, zlecenie realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym moşe nastņpiń z pominiňciem otwartego konkursu ofert, na zasadach
określonych w art. 19a ustawy.
5. Zlecanie realizacji zadań publicznych moşe
nastņpiń równieş w ramach inicjatywy lokalnej, na
zasadach określonych w art. 19b ustawy.
6. Po przeprowadzeniu procedury konkursowej,
zlecenie realizacji zadania publicznego nastňpuje na
podstawie pisemnej umowy o wykonanie zadania
publicznego, zawartej zgodnie z wzorem określonym w Rozporzņdzeniu Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania
publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego
zadania (Dz.U. Nr 264, poz. 2207).
§ 8. Podstawowym kryterium decydujņcym
o udzieleniu przez wójta wsparcia organizacjom, jest
ich działalnośń na rzecz gminy i jej mieszkańców
oraz spełnianie wymogów określonych w przepisach prawa.
§ 9. Gmina realizuje zadania publiczne we
współpracy z podmiotami prowadzņcymi działalnośń poşytku publicznego na podstawie programu
współpracy i działania te obejmujņ rok kalendarzowy 2011.
§ 10. Cele zawarte w programie współpracy powinny byń realizowane przez:
1) zlecanie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarzņdowe poprzez powierzanie
wykonywania zadań publicznych, wraz z udzielaniem dotacji na finansowanie ich realizacji
lub wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie,
2) równy dostňp do informacji oraz wzajemne informowanie siň o planowanych kierunkach
działalności i współdziałaniu w celu zharmonizowania tych kierunków (stosownie do ustawy
o dostňpie do informacji publicznej),
3) równy dostňp do informacji oraz wzajemne informowanie siň o planowanych kierunkach
działalności i współdziałaniu w celu zharmonizowania tych kierunków (stosownie do ustawy
o dostňpie do informacji publicznej),
4) pomoc w nawiņzywaniu kontaktów miňdzynarodowych z partnerami o podobnym profilu.
§ 11. 1. Realizacja zleconych zadań publicznych
wskazanych w § 5 ust. 2 programu finansowana
bňdzie ze środków zabezpieczonych w budşecie
gminy na 2011 rok.
2. W 2011 roku na realizacjň programu przeznacza siň kwotň 130000zł, z tego:
1) w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotň 15000zł,
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2) w dziale 926 – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu kwotň 100000zł,
3) w dziale 851 – ochrona zdrowia kwotň 15000zł.
§ 12. 1. Organ zlecajņcy zadanie publiczne dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania w zakresie
określonym w art. 17 ustawy.
2. W ramach kontroli upowaşniony pracownik
Urzňdu Gminy Świdnica lub jednostki organizacyjnej gminy, zwany kontrolujņcym, moşe badań dokumenty i inne nośniki informacji, które majņ lub
mogņ mień znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania przez kontrolowanego. Kontrolowany na şņdanie kontrolujņcego jest zobowiņzany
dostarczyń lub udostňpniń dokumenty i inne nośniki
informacji w terminie określonym przez kontrolujņcego.
3. Prawo do kontroli przysługuje kontrolujņcemu
zarówno w siedzibach jednostek, którym w ramach
konkursu, czy teş trybu określonego art. 19a ustawy
wskazano realizacjň zadania, jak i w miejscach realizacji zadań.
4. Kontrolujņcy moşe şņdań czňściowych sprawozdań z wykonywanych zadań, a organizacje realizujņce zlecone zadania zobowiņzane sņ do prowadzenia wyodrňbnionej dokumentacji finansowoksiňgowej środków finansowych otrzymanych na
realizacjň zadania zgodnie z zasadami wynikajņcymi
z ustawy.
§ 13. Ocena realizacji programu bňdzie dokonywana na podstawie nastňpujņcych wskaŝników:
1) liczby skonsultowanych z organizacjami pozarzņdowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczņcych statutowej działalności tych organizacji,
2) liczby złoşonych ofert przez podmioty uczestniczņce w realizacji programu,
3) liczby organizacji pozarzņdowych realizujņcych
zadania programowe,
4) liczby zleconych zadań i wysokośń środków finansowych przeznaczonych z budşetu gminy
na ich realizacjň,
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5) wielkości finansowych i pozafinansowych
środków zaangaşowanych przez podmioty realizujņce zlecone zadania programowe,
6) liczby inicjatyw publicznych podjňtych przez
organizacje pozarzņdowe,
7) liczby odbiorców uczestniczņcych w zrealizowanych zadaniach programowych.
§ 14. Nie póŝniej niş do 30 kwietnia 2012 roku
wójt przedłoşy Radzie Gminy Świdnica sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.
§ 15. 1. Komisjň konkursowņ do oceny formalnej
i merytorycznej złoşonych w konkursie ofert oraz jej
przewodniczņcego powołuje wójt.
2. Skład komisji, organizacjň i tryb jej prac ustala
siň na podstawie art. 15 ustawy.
3. Regulamin prac komisji konkursowej ogłaszany jest z kaşdym otwartym konkursem ofert.
§ 16. 1. Projekt programu współpracy na 2011r.
powstał na podstawie programu współpracy na
2010r. z uwzglňdnieniem zmian wynikajņcych ze
znowelizowanej ustawy o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie oraz z uwzglňdnieniem
środków finansowych zaplanowanych w projekcie
budşetu na rok 2011.
2. Projekt programu podlega konsultacji zgodnie
z zasadami określonymi w uchwale Rady Gminy
Świdnica Nr VIII/53/10 z dnia 7 paŝdziernika 2010r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radņ działalności poşytku publicznego
lub organizacjami pozarzņdowymi i podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
poşytku publicznego i o wolontariacie, projektów
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczņcych działalności statutowej tych organizacji.
§ 17. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi
Gminy.
§ 18. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczņcy Rady
Eliasz Madej
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UCHWAŁA NR VII/41/2011
RADY GMINY DESZCZNO
z dnia 15 lutego 2011r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr V/26/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie nadania nazw
ulic w miejscowości Maszewo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9a, ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U.
Nr 142 z 2001r., poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz na podstawie art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985
roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 roku
Nr 19, poz. 115 z póŝn. zm.) uchwala siň, co nastňpuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi
Gminy Deszczno.

§ 1. Zmienia siň treśń § 1 uchwały Nr V/26/10
z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie nadania
nazw ulic w miejscowości Maszewo w ten sposób,
şe otrzymuje on brzmienie:

§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego.

„1. Nadaje siň nazwň ulicy Kwiatowa dla działki
4/3, 4/11 połoşonej w miejscowości Maszewo.

2. Nadaje siň nazwň ulicy Ziołowa dla działki 6/8
połoşonej w miejscowości Maszewo.”

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku
Urzňdowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczņcy Rady
Tadeusz Koper
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UCHWAŁA NR VII/42/2011
RADY GMINY DESZCZNO
z dnia 15 lutego 2011r.
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Karnin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zmianami), art. 8
ust. 1 a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z póŝn.
zmianami) uchwala siň co nastňpuje:

§ 3. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi
Gminy.

§ 1. Nadaje siň nazwň ulicy – Nad Rozlewiskiem
dla działki ewidencyjnej Nr 163/23 połoşonej w miejscowości Karnin.

Przewodniczņcy Rady
Tadeusz Koper

§ 2. Mapa wyşej wymienionej działki stanowi załņcznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po 14 dniach od
ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa
Lubuskiego.
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UCHWAŁA NR VII/48/2011
RADY GMINY DESZCZNO
z dnia 15 lutego 2011r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/301/09 Rady Gminy Deszczno z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XXI/111/96 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 20 grudnia 1996r. w sprawie powołania
Gminnego Zespołu Oświaty w Deszcznie
Na podstawie art. 11 i art. 12 ust. 1 pkt. 2 ustawy
z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, z póŝn. zm.),
art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U. tj. 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 5 ust. 9
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(Dz. U. tj. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póŝn. zm.)
uchwala siň:
§ 1. W statucie Gminnego Zespołu Oświaty
przyjmuje siň nastňpujņce zmiany:

cje pracowników bňdņ wynikały z umów zawartych z Powiatowym Urzňdem Pracy o zorganizowanie zatrudnienia.”
§ 2. Pozostałe postanowienia Statutu Gminnego
Zespołu Oświaty pozostajņ bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi
Gminy Deszczno.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego.

1. Dopisuje siň § 15 w brzmieniu:

Przewodniczņcy Rady
Tadeusz Koper

„W przypadku zawierania umów o pracň w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych, rodzaj wykonywanej pracy oraz kwalifika-
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UCHWAŁA NR IV.21.2011
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY
z dnia 15 lutego 2011r.
w sprawie wprowadzenia zmian do programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łęknica
na lata 2007-2012
Na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 21 ust. 1 pkt. 1
i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005r.
Nr 31, poz. 266 z póŝn. zm.) uchwala siň, co nastňpuje:
§ 1. W uchwale Nr VI/25/2007 Rady Miejskiej
w Łňknicy z dnia 28 marca 2007r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Łňknica na lata 2007 – 2012 (ze
zmianami wprowadzonymi uchwałņ Nr XVI/83/2008
RM w Łňknicy z dnia 27 lutego 2008r., uchwałņ
Nr XIX/96/2008r. z dnia 27 maja 2008r. oraz uchwałņ
Nr XXIV/131/2008 z dnia 11 grudnia 2008r.) zmienia
siň treśń rozdziału 4 „Zasady polityki czynszowej
oraz warunki obnişania i podwyşszania czynszu”,
która po zmianie otrzymuje brzmienie:
„Ze wzglňdu na umiarkowanņ stawkň czynszu
mieszkaniowego, jak i duşy zakres prac remontowych, gospodarka mieszkaniowa była dotychczas w wysokim stopniu dotowana przez Gminň.

Udział czynszów w pokrywaniu wydatków na
utrzymanie budynków był dośń skromny. Obecnie zasady podwyşszania czynszów reguluje
ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu Cywilnego. Podwyşki czynszu lub innych opłat za uşywanie lokalu,
z wyjņtkiem opłat niezaleşnych od właściciela,
nie mogņ w danym roku przekraczań 50% dotychczasowego czynszu.
Dotychczasowa stawka czynszu wynosiła 1,65zł
za 1m² powierzchni uşytkowej mieszkania bez
uwzglňdnienia
czynników
podwyşszajņcych
i obnişajņcych czynsz. Czynsz bňdzie corocznie
ustalany przez Burmistrza Łňknicy zgodnie
z obowiņzujņcņ Ustawņ o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego. Stawki czynszu za lokal socjalny powinny byń ustalone w granicach
40-50% stawki najnişszego czynszu obowiņzujņcego w gminnym zasobie mieszkaniowym.
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Kryterium obnişajņcym czynsz o 10% jest brak
w lokalu urzņdzeń wodnokanalizacyjnych. Ustala
siň nastňpujņce czynniki podwyşszajņce stawkň
bazowņ czynszu:
zwyşka za c.o. w wysokości 5%
zwyşka za w.c. w wysokości 5%
zwyşka za łazienkň w wysokości 5%
zwyşka za c.w.u. w wysokości 5%
zwyşka za połoşenie mieszkania na I i II piňtrze w budynkach trzy i wiňcej piňtrowych w wysokości 1%

Poz. 778, 779

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi Łňknicy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIV/131/2008 Rady
Miejskiej w Łňknicy z dnia 11 grudnia 2008r.
w sprawie wprowadzenia zmian do programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Łňknica na lata 2007 – 2012.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczņcy Rady
Jan Andrzejewski

zwyşka za połoşenie mieszkania w budynkach wybudowanych po 1945r. oraz w budynkach po remoncie kapitalnym w wysokości 5%.
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UCHWAŁA NR 0007.39.2011
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 15 lutego 2011r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych,
gimnazjów oraz osób prowadzących inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
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.) uchwala siň, co nastňpuje:
§ 1. Ustala siň tryb udzielania i rozliczania oraz
tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych z budşetu Gminy Sulechów
dla:
1) niepublicznych przedszkoli, w tym z oddziałami
integracyjnymi,
2) osób prowadzņcych inne niepubliczne formy
wychowania przedszkolnego, o których mowa
w art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty,

Rozdział 1
Tryb udzielania dotacji
§ 2. 1. Dotacja udzielana jest na wniosek organu
prowadzņcego, który składa siň Burmistrzowi Sulechowa.
2. Wniosek powinien zawierań:
1) nazwň organu prowadzņcego placówkň,
2) nazwň i adres placówki wraz z numerem NIP
oraz REGON,
3) numer i datň wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,

3) niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych w tym z oddziałami
integracyjnymi, z wyjņtkiem szkół specjalnych
i artystycznych,

4) planowanņ liczbň uczniów w placówce, w tym
bňdņcych mieszkańcami innych gmin,

4) niepublicznych gimnazjów o uprawnieniach
szkół publicznych, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjņtkiem gimnazjów specjalnych
i artystycznych,

6) podpis i pieczņtkň osoby upowaşnionej do reprezentowania organu prowadzņcego.

5) niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół
publicznych, wymienionych w art. 90 ust. 3
ustawy o systemie oświaty,
zwanych dalej placówkami.

5) wskazanie numeru rachunku bankowego, na
który ma byń przekazana dotacja,

3. Wzór wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 2,
stanowi załņcznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
4. W przypadku stwierdzenia, şe wniosek nie zawiera wszystkich danych, o których mowa w ust. 2,
Burmistrz Sulechowa wzywa organ prowadzņcy
placówkň do ich usuniňcia w terminie 7 dni od dnia
dorňczenia wezwania.
§ 3. Burmistrz Sulechowa w terminie do dnia
31 grudnia roku poprzedzajņcego udzielenie dotacji
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pisemnie informuje organ prowadzņcy o przewidywanej wysokości dotacji na jednego ucznia.
§ 4. Kwota dotacji przekazana w nişszej wysokości niş naleşna podlega wyrównaniu w terminie do
dnia 31 stycznia roku nastňpujņcego po roku udzielenia dotacji.
§ 5. Dotacja dla placówek wymienionych w § 1
przekazywana bňdzie na rachunek bankowy placówki wskazany przez organ prowadzņcy.
Rozdział 2
Tryb rozliczania dotacji
§ 6. 1. Placówki sņ zobowiņzane składań Burmistrzowi Sulechowa rozliczenia z wykorzystania
otrzymanej dotacji:
1) kwartalne – w terminie 15 dni po upływie danego kwartału,
2) roczne – w terminie do dnia 15 stycznia roku
nastňpnego.
2. Rozliczenia, o których mowa w ust. 1, składane sņ według wzoru stanowiņcego załņcznik Nr 2 do
niniejszej uchwały.
§ 7. W pierwszym miesiņcu udzielania dotacji,
w terminie do 5 dnia tego miesiņca, wnioskodawca
winien przekazań, według wzoru stanowiņcego załņcznik Nr 3 do niniejszej uchwały, faktycznņ liczbň
uczniów uczňszczajņcych do placówki.
§ 8. Środki przekazane w ramach dotacji podlegajņ zwrotowi na rachunek bankowy gminy, zgodnie
z odrňbnymi przepisami.
Rozdział 3
Tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania
dotacji
§ 9. Burmistrzowi Sulechowa przysługuje prawo
kontroli wykorzystania dotacji w zakresie:
1) faktycznej liczby uczniów oraz miejsca ich zamieszkania,

Poz. 779

§ 10. 1. Osoby kontrolujņce działajņ na podstawie imiennego pisemnego upowaşnienia Burmistrza
Sulechowa i obowiņzane sņ okazań upowaşnienie
kontrolowanemu.
2. O terminie kontroli pisemnie powiadamia siň
organ prowadzņcy na 7 dni przed kontrolņ.
3. Czynności kontrolne przeprowadza siň
w siedzibie kontrolowanej placówki lub jej organu
prowadzņcego, w dniach i w godzinach pracy obowiņzujņcych w jednostce kontrolowanej, w obecności osoby upowaşnionej przez organ prowadzņcy.
4. Z przeprowadzonej kontroli sporzņdza siň protokół w dwóch jednobrzmiņcych egzemplarzach,
który podpisujņ kontrolujņcy i osoba upowaşniona
do reprezentowania organu prowadzņcego.
5. Kontrolowany organ prowadzņcy w terminie
14 dni od dnia podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 4, moşe zgłosiń pisemnie zastrzeşenia,
uwagi i wnioski do protokołu, na które Burmistrz
Sulechowa udziela odpowiedzi w terminie 14 dni od
dnia ich otrzymania.
6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości
Burmistrz Sulechowa formułuje wystņpienie pokontrolne w terminie 30 dni od dnia zakończenia kontroli, które przekazuje kontrolowanemu.
7. Kontrolowany w terminie 14 dni od dnia
otrzymania wystņpienia pokontrolnego zobowiņzany jest do pisemnego ustosunkowania siň do niniejszego wystņpienia.
Rozdział 4
Przepisy końcowe
§ 11. Traci moc uchwała Nr XX/168/2004 Rady
Miejskiej w Sulechowie z dnia 7 września 2004r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji
z budşetu gminy dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany
jest obowiņzek szkolny lub obowiņzek nauki
(Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 75, poz. 1168).

2) spełnienia wymagań dotyczņcych prowadzonej
działalności,

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

3) terminowości i kompletności składania dokumentów sprawozdawczych dotyczņcych przyznanej dotacji,

Przewodniczņcy Rady
Jan Rerus

4) prawidłowości wykorzystania dotacji.
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 0007.39.2011
Rady Miejskiej w Sulechowie
z dnia 15 lutego 2011r.

.................................................
(pieczňń placówki)
DATA………………………….
Burmistrz Sulechowa
Wniosek o udzielenie dotacji
................................................................................................................................................jako organ prowadzņcy
(imiň i nazwisko osoby prowadzņcej)

.......................................................................................................................................................................................
(nazwa placówki)

wpisanej do ewidencji szkół placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminň………………………………….
zgodnie z zaświadczeniem Nr.......................................................z dnia...................................................................
działajņc na podstawie art. 90 ust........ ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 z póŝn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Sulechowie Nr...................................................
z dnia.................................... informujň, şe w roku............................do placówki...............................................
...........................................................................................................................................................................
(nazwa placówki)

uczňszczań bňdzie…………………………………………uczniów,
1) Liczba uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sulechów…............................................................................
2) Liczba uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin………………………………………………………………..
w gminie……………………. liczba…………………
w gminie……………………. liczba…………………
w gminie……………………. liczba…………………
W zwiņzku z powyşszym prosimy o zabezpieczenie kwoty dotacji na rok……………….
Wniosek do budşetu naleşy złoşyń do dnia 30 września roku poprzedzajņcego rok udzielenia dotacji

...........................................................
pieczňń i podpis osoby upowaşnionej
do reprezentowania organu prowadzņcego
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 0007.39.2011
Rady Miejskiej w Sulechowie
z dnia 15 lutego 2011r.

.................................................
(pieczňń placówki)
DATA………………………….
Burmistrz Sulechowa
Rozliczenie kwartalne, roczne *z wykonania otrzymanej dotacji w roku …………………………
...............................................................................................................................................jako osoba prowadzņca
(imiň i nazwisko osoby prowadzņcej)

....................................................................................................................................................................... wpisanej
(nazwa placówki)

do ewidencji szkół placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminň...................................zgodnie z zaświadczeniem Nr..............................z dnia......................... ..działajņc na podstawie art.90 ust............. ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póŝn. zm.) oraz uchwały Rady
Miejskiej w Sulechowie Nr......................................................................z dnia......................................... przedkładam rozliczenie kwartalne/roczne*:
Lp.

Dane ilościowe
Faktyczna liczba uczniów w poszczególnych miesiņcach
Styczeń…………………………………………………………...
Luty………………………………………………………………..
Marzec…………………………………………………………….
Kwiecień………………………………………………………….
Maj……………………………………………………………...…
1.
Czerwiec…………………………………………………………..
Lipiec………………………………………………………………
Sierpień…………………………………………………………...
Wrzesień…………………………………………………………..
Paŝdziernik………………………………………………..……...
Listopad………………………………………………………...…
Grudzień……………………………………………………..……
Kwota otrzymanej dotacji w okresie sprawozdawczym w zł ……………………….……………….………
2.
Kwota otrzymanej dotacji narastajņco od poczņtku roku w zł ………………………………………………
3.
Wykorzystanie dotacji w złotych ……………………………………………..…………………………………..
Wydatki wg rodzajów o których mowa w art. 90 ust 3d ustawy o systemie oświaty- kwota
1……………………………………………………………………………..…………….…………………………....................
2…………………………………………………………………………………………………………………………...............
3…………………………………………………………………………………………………………………………………….
4…………………………………………………………………………………………………………………………………….
5…………………………………………………………………………………………………………………………………….
6…………………………………………………………………………………………………………………………………….
7…………………………………………………………………………………………………………………………………….
8………………………………………………………………………………………………………………………………….....
9………………………………………………………………………………………………………………………...................
10……………………………………………………………………………………………………………………….................
11……………………………………………………………………………………………………………………………...……
Łņcznie…………………………………………………………………………………………………………………………...
*niepotrzebne skreśliń

………………………………………..
pieczňń i podpis osoby upowaşnionej
do reprezentowania organu prowadzņcego
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 0007.39.2011
Rady Miejskiej w Sulechowie
z dnia 15 lutego 2011r.

.................................................
(pieczňń placówki)
DATA………………………….
Burmistrz Sulechowa
Informacja o liczbie uczniów
........................................................................................................................................jako osoba prowadzņca
(imiň i nazwisko osoby prowadzņcej)

...........................................................................................................................................................................
(nazwa placówki)

wpisanej do ewidencji szkół placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminň……….…………………………
zgodnie z zaświadczeniem Nr.......................................................z dnia...........................................................
działajņc na podstawie art. 90 ust........ ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 z póŝn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Sulechowie Nr ..................................................
z dnia.................................... informujň, şe w roku ............................ do placówki...........................................
...........................................................................................................................................................................
(nazwa placówki)

uczňszcza …………………………………………uczniów
W tym:
1) Liczba uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sulechów…...........................
2) Liczba uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin……………………………..
w gminie……………………. liczba…………………
w gminie……………………. liczba…………………
w gminie……………………. liczba…………………

W załņczeniu liczba uczniów ze wskazaniem miejsca ich zamieszkania zgodna z prowadzonņ przez placówkň
dokumentacjņ.

...........................................................
pieczňń i podpis osoby upowaşnionej
do reprezentowania organu prowadzņcego
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UCHWAŁA NR V/20/2011
RADY GMINY W PRZEWOZIE
z dnia 18 lutego 2011r.
w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
oraz szczegółowych warunkach częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich
pobierania
Na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca
2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175,
poz. 1362 z póŝn. zm.) uchwala siň, co nastňpuje:

3. Zakres przyznanych usług opiekuńczych
i specjalistycznych usług opiekuńczych zaleşny jest
od:

§ 1. 1. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne
usługi opiekuńcze świadczone sņ od poniedziałku do
piņtku w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy.

1) stwierdzonych wywiadem środowiskowym potrzeb,

2. Osobom samotnym, obłoşnie chorym usługi
opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze
mogņ byń przyznane równieş w dni wolne od pracy,
niedziele i świňta w zakresie zapewnienia niezbňdnej
opieki.
§ 2. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze obejmujņ pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb şyciowych, opiekň higienicznņ,
zaleconņ przez lekarza pielňgnacjň oraz – w miarň
moşliwości – równieş zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone
sņ przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem
zawodowym.
% dochodu na osobę samotnie gospodarującą lub osobę
w rodzinie określonego
w art. 8 ust. 1 pkt 1 i pkt 2
ustawy o pomocy społecznej
do 100 % włņcznie
powyşej 100% do 150%
włņcznie
powyşej 150% do 200%
włņcznie
powyşej 200% do 250%
włņcznie
powyşej 250% do 300%
włņcznie
powyşej 300% do 350%
włņcznie
powyşej 350% do 400%
włņcznie
powyşej 400% do 450%
włņcznie
powyşej 450%

2) szczególnych potrzeb wynikajņcych z rodzaju
schorzenia,
3) moşliwości organizacyjno-finansowych ośrodka pomocy społecznej.
§ 3. 1. Odpłatnośń za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ustala siň jako iloczyn
liczby godzin świadczonych usług i godzinowej
stawki roboczogodziny opiekunek w danym roku
budşetowym, z uwzglňdnieniem procentowych stawek odpłatności wymienionych w ust. 2.
2. Wysokośń procentowych stawek odpłatności
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze określa ponişsza tabela:

Wysokość odpłatności w procentach dla:
osób samotnych

osób samotnie gospodarujących, posiadających rodzinę
zobowiązaną do pomocy

osób
w gospodarstwach wieloosobowych

nieodpłatnie

nieodpłatnie

nieodpłatnie

5

20

20

10

30

30

15

40

40

20

50

50

30

70

70

40

90

90

60

100

100

100

100

100

3. Dla celów ustalenia odpłatności za usługi
określone uchwałņ ustala siň, şe koszt jednej roboczogodziny opiekunki w roku budşetowym stanowi
iloraz kwoty równej planowanym rocznym wydat-

kom na wynagrodzenia opiekunek (w tym 85228
§ 4010 i § 4170) wraz z wydatkami na ubezpieczenie
społeczne i fundusz pracy przez liczbň równņ sumie
planowanych w danym roku godzin pracy opieku-
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nek. W przypadku zatrudnienia osoby wykonujņcej
usługi opiekuńcze w domu chorego na podstawie
umowy cywilno-prawnej wysokośń odpłatności
ustala siň w/g procentowych stawek odpłatności
określonych w tabeli od stawek godzinowych ustalonych w zawartej umowie. Wielkośń planowanych
wydatków i planowanņ liczbň godzin pracy ustala
siň w oparciu o wyniki roku minionego skorygowane o przewidywane zmiany.

Poz. 780, 781

2) koniecznośń ponoszenia opłat za pobyt członka
rodziny w domu pomocy społecznej lub ośrodku wsparcia i wszelkiego typu placówkach
opiekuńczo-wychowawczych i leczniczo – rehabilitacyjnych,
3) wiňcej niş jedna osoba w rodzinie wymaga
pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym co
najmniej jedna osoba przewlekle chora,

§ 4. Opłata za usługi objňte niniejszņ uchwałņ
wnoszona jest w terminie do 15-go kaşdego nastňpnego miesiņca po wykonaniu usługi do kasy Urzňdu
Gminy w Przewozie.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi
Gminy.

§ 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
na wniosek osoby zainteresowanej lub na wniosek
pracownika socjalnego, moşna czňściowo lub całkowicie zwolniń świadczeniobiorcň z ponoszenia
odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne
usługi opiekuńcze na czas określony, zwłaszcza ze
wzglňdu na:

§ 7. Traci moc uchwała Nr XVII/98/2008 Rady
Gminy Przewóz z dnia 23 czerwca 2008r. w sprawie
szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków czňściowego lub całkowitego
zwolnienia z opłat za te usługi, jak równieş trybu ich
pobierania.

1) długotrwałņ ciňşkņ chorobň (trwajņcņ co najmniej 3 miesiņce i powodujņcņ znaczne wydatki
na zakup leków) potwierdzonņ stosownymi dokumentami tj. zaświadczenie lekarskie i rachunki za leki,

§ 8. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego.

4) udokumentowane zdarzenie losowe.

Przewodniczņca Rady
Bronisława Graczyk

===================================================================================
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UCHWAŁA NR V/21/2011
RADY GMINY W PRZEWOZIE
z dnia 18 lutego 2011r.
w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania
Na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca
2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z póŝn. zm.) Rada
Gminy uchwala, co nastňpuje:
§ 1. Określa siň tryb i sposób powoływania
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
§ 2. 1. Zasady funkcjonowania określajņ tryb
działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zwanego w dalszej
czňści ,,Zespołem”, działajņcego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493
z póŝn. zm.), zwanej w dalszej czňści „ustawņ
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”.
2. W skład Zespołu wchodzņ przedstawiciele instytucji zwiņzanych z realizacjņ zadań na rzecz pomocy osobom indywidualnym, rodzinom, grupom
problemowym bņdŝ środowisku. Sņ to osoby
z róşnych grup zawodowych reprezentujņcy instytucje publiczne, odpowiedzialne za realizacjň zadań,

m.in.: przedstawiciele ośrodka pomocy społecznej,
gminnej komisji rozwiņzywania problemów alkoholowych, oświaty, policji, prokuratury, kuratorskiej
słuşby sņdowej, ochrony zdrowia, lokalnych organizacji pozarzņdowych.
3. Osoby wchodzņce w skład Zespołu współpracujņ ze sobņ w sposób skoordynowany podczas
spotkań grup roboczych, zapewniajņcych skuteczne
reagowanie na problem.
4. Przez problem rozumie siň kaşdņ trudnņ sytuacjň osoby, rodziny, grupy problemowej bņdŝ środowiska zwiņzanņ ze stosowaniem przemocy w rodzinie, których rozwiņzanie wykracza poza kompetencje jednej instytucji i wymaga zaangaşowania
innych podmiotów.
§ 3. 1. Zespół działa przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Przewozie, który zapewnia jego obsługň
organizacyjno-administracyjnņ.
2. Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie
porozumień zawartych pomiňdzy Wójtem Gminy
a podmiotami, których przedstawiciele wchodzņ
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w jego skład, zaś w przypadku pracowników samorzņdowych Gminy – wskazanych przez Wójta Gminy
Przewóz.
3. Zakres zadań realizowanych przez członków
ujňty zostanie w porozumieniach zawartych pomiňdzy Wójtem Gminy a w/w podmiotami.

Poz. 781

niem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.
13. Pracň Zespołu i grup roboczych koordynuje
Przewodniczņcy Zespołu.

4. Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego odbywajņ siň w zaleşności od potrzeb, nie rzadziej jednak niş raz na trzy miesiņce.

14. Wszystkich członków Zespołu i grup roboczych obowiņzuje zasada tajności informacji przekazywanych w ramach prac Zespołu bņdŝ grupy.
Obowiņzek ten rozciņga siň takşe na okres po ustaniu członkostwa w Zespole.

5. Z kaşdego spotkania zostaje sporzņdzony protokół zawierajņcy: listň obecności, tematykň omawianych spraw ogólnych, przypadki indywidualne,
opis działań do podjňcia.

15. W celu tworzenia lokalnych zintegrowanych
programów i kampanii profilaktycznych oraz lokalnej polityki społecznej w pracach uczestniczņ wszyscy członkowie Zespołu.

6. Spotkania organizowane sņ w siedzibie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przewozie.

§ 4. 1. Zgłoszenia sprawy na posiedzenie grup
roboczych moşe dokonań kaşdy członek Zespołu.
Przewodniczņcy Zespołu ustala skład, miejsce
i termin posiedzenia grupy roboczej w ciņgu 7 dni
od momentu przyjňcia zgłoszenia. Zgłoszenie odbywa siň poprzez przedstawienie Przewodniczņcemu kwestionariusza zgłoszeniowego, z zaznaczeniem czy istnieje koniecznośń powołania grupy roboczej.

7. Uczestnictwo w spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego jest obowiņzkowe.
8. Członkami Zespołu sņ:
a) przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przewozie,

c) przedstawiciel Posterunku Policji w Przewozie,

2. Przewodniczņcy Zespołu zwołuje posiedzenie
grupy roboczej podajņc termin, czas i miejsce. Zwołanie posiedzenia moşe mień formň pisemnņ, mailowņ lub telefonicznņ. Dopuszcza siň moşliwośń
przekazania w momencie zwoływania grupy roboczej kopii kwestionariusza zgłoszeniowego.

d) przedstawiciel Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „NOVA-MED” w Przewozie,

3. Skład grup roboczych moşe byń zmienny, uzaleşniony jest od problemu.

e) przedstawiciel Zespołu Kuratorskiego Słuşby
Sņdowej Sņdu Rejonowego w Şarach,

4. Posiedzenia grup roboczych odbywajņ siň
w dni powszechne, w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej. Dopuszcza siň moşliwośń organizacji posiedzenia na terenie innych instytucji lub
organizacji zaangaşowanych w udzielanie pomocy
oraz w innym terminie.

b) przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiņzywania Problemów Alkoholowych w Przewozie,

f)

przedstawiciel Zespołu Szkół w Przewozie,

g) przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Lipnej,
h) przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Piotrowie,
i)

przedstawiciel
w Przewozie,

Przedszkola

§ 5. 1. Przedstawiciele poszczególnych instytucji/jednostek zostajņ wskazani imiennie przez osoby
kierujņce instytucjami/jednostkami.

j)

przedstawiciel organizacji pozarzņdowej z terenu Gminy Przewóz.

2. Skład Zespołu zostanie ustalony zarzņdzeniem
Wójta Gminy Przewóz powołujņcym Zespół Interdyscyplinarny.

9. W skład Zespołu mogņ byń powoływani inni
przedstawiciele podmiotów działajņcych na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

3. Członkowie Zespołu powoływani sņ na czas
nieokreślony.

Gminnego

10. Pierwsze posiedzenie Zespołu celem dokonania wyboru przewodniczņcego zwołuje Wójt Gminy w terminie do 14 dni od daty zawarcia porozumień z podmiotami, o których mowa § 3 ust. 8. Na
pierwszym posiedzeniu Zespołu na wniosek przewodniczņcego wybierany jest takşe zastňpca przewodniczņcego.
11. Kolejne posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczņcy, lub z jego upowaşnienia pod nieobecnośń zastňpca przewodniczņcego.
12. Zespół moşe tworzyń grupy robocze w celu
rozwiņzywania problemów zwiņzanych z wystņpie-

4. Wójt odwołuje członka Zespołu z pełnienia
funkcji:
1) na jego wniosek,
2) na wniosek podmiotu, którego jest on przedstawicielem,
3) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestňpstwo umyślne lub umyślne
przestňpstwo skarbowe,
4) w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad poufności danych i informacji
uzyskanych w ramach działania w Zespole.
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5. W przypadku rezygnacji lub zgonu członka Zespołu, w miejsce zwolnione Wójt powołuje innego
członka Zespołu z tej samej instytucji, po wskazaniu
kandydatury przez organy podmiotów o których
mowa § 3 ust. 8.

Poz. 781, 782

§ 7. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi
Gminy Przewóz.
§ 8. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego.

§ 6. Zarzņdzenie Wójta o powołaniu Zespołu dorňcza siň przełoşonym instytucji, o których mowa
w § 3 ust. 8 oraz ogłasza siň w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzňdu Gminy Przewóz.

Przewodniczņca Rady
Bronisława Graczyk
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UCHWAŁA NR VI/45/2011
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 23 lutego 2011r.
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta na cele publiczne związane
z realizacją zadań miasta innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu
osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonania dotowanego zadania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 12 pkt 11
ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzņdzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2001r. Nr 249, poz. 2104 ze
zm.) oraz art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 ze zm.) uchwala siň co nastňpuje:
§ 1. Podmioty niezaliczane do sektora finansów
publicznych i niedziałajņce w celu osiņgniňcia zysku
mogņ otrzymań z budşetu miasta dotacjň na realizacjň celów publicznych miasta z wyłņczeniem zadań
z zakresu sfery zadań publicznych, o której mowa
w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie
(t. j. Dz. U. Nr 234, poz. 1536).
§ 2. 1. W celu ubiegania siň o dotacjň z budşetu
miasta podmiot, o którym mowa w § 1 składa Prezydentowi Miasta ofertň realizacji zadania publicznego w terminie do dnia 30 września roku poprzedzajņcego rok budşetowy.
2. W uzasadnionych przypadkach oferta moşe
byń złoşona po upływie terminu, o którym mowa
w ust. 1.
§ 3. 1. Oferta podmiotu ubiegajņcego siň o dotacjň zawiera co najmniej:
1) szczegółowy opis zadania z wskazaniem celu
publicznego, jaki sfinansowany zostanie dotacjņ,
2) harmonogram realizacji zadania z wskazaniem
terminu i wysokości udziału dotacji,
3) informacjň o własnych zasobach rzeczowych,
kadrowych i finansowych realizacji zadania,
4) podpis osób uprawnionych do składania
w imieniu oferenta oświadczenia woli realizacji
celu publicznego miasta.

2. Do oferty naleşy dołņczyń:
1) dokument, na podstawie którego moşna określiń, şe ofertň złoşył podmiot, o którym mowa
w § 1,
2) pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
3. Prezydent Miasta moşe uzaleşniń przyjňcie
oferty realizacji zadania od złoşenia dodatkowych
informacji i wyjaśnień.
§ 4. O wysokości dotacji na realizacjň zadania celu publicznego miasta decyduje Prezydent uwzglňdniajņc w szczególności:
1) znaczenie zadania dla realizacji celów publicznych miasta,
2) ocenň wykonania zadań publicznych przez oferenta w poprzednich latach,
3) moşliwości budşetu, a w szczególności wysokośń środków określonych w budşecie na realizacjň zadań przez podmioty, o których mowa
w § 1 i wysokośń rezerw.
§ 5. 1.Warunkiem zlecenia do realizacji zadania
celu publicznego miasta jest zawarcie umowy.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1 zawiera co
najmniej:
1) określenie stron,
2) szczegółowy opis zadania, w tym cel publiczny,
na jaki dotacja jest przyznawana,
3) termin wykonania zadania,
4) wysokośń przyznanej dotacji i tryb płatności,
5) termin wykorzystania dotacji, nie dłuşszy niş do
31 grudnia danego roku budşetowego,
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6) tryb kontroli wykonania zadania, w tym zobowiņzanie zleceniobiorcy do prowadzenia dokumentacji, zwłaszcza ewidencji ksiňgowej
umoşliwiajņcej ocenň i kontrolň realizacji zleconego zadania przez upowaşnione osoby dotujņcego zadanie,
7) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji,
8) termin
zwrotu
niewykorzystanej
dotacji
z uwzglňdnieniem art. 251 i art. 253 ustawy
o finansach publicznych,
9) sankcje z tytułu nie wykonania zadania, niedotrzymania terminu zwrotu niewykorzystanej
czňści dotacji lub wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem z uwzglňdnieniem
art. 252 ustawy o finansach publicznych,
10) warunki wypowiedzenia umowy.
§ 6. 1. Czynności zwiņzane z przyjmowaniem
ofert, przygotowaniem umów, rozliczeniem realizacji zadań celu publicznego i przyznanej z budşetu
miasta dotacji oraz kontrolņ wykonania dotowanego
zadania wykonujņ odpowiedni dla zadania dyrektorzy wydziałów Urzňdu Miasta.

Poz. 782, 783

Audytu Wewnňtrznego, Kontroli i Analiz Urzňdu
Miasta oraz inne osoby upowaşnione przez Prezydenta Miasta.
§ 7. Wykaz podmiotów ubiegajņcych siň o dotacjň z budşetu miasta, informacjň o wysokości udzielonej dotacji oraz jej rozliczeniu zamieszcza siň
w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 8. Traci moc uchwała Nr LXXII/867/2006 Rady
Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 czerwca 2006r.
w sprawie trybu postňpowania o udzielenie dotacji
z budşetu miasta podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałajņcych w celu
osiņgniňcia zysku, na cele publiczne zwiņzane
z realizacjņ zadań publicznych innych anişeli naleşņcych do sfery poşytku publicznego, sposobu rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconego zadania.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza siň Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 10. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym
Województwa Lubuskiego z mocņ obowiņzujņcņ od
dnia 1 stycznia 2011r.
Przewodniczņca Rady
Krystyna Sibińska

2. Kontrolň zadania publicznego w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej z budşetu miasta oraz dokumentacji potwierdzajņcej
realizacjň dotowanego zadania celu publicznego
miasta mogņ przeprowadzań pracownicy Wydziału
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UCHWAŁA NR VI/46/2011
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 23 lutego 2011r.
w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Gorzów Wlkp. i podległym Miastu Gorzów Wlkp.
jednostkom organizacyjnym, udzielania innych ulg w spłacie tych należności, warunków dopuszczalności
pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz ustalenia
organów uprawnionych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 12 pkt 11
ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzņdzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2001r. Nr 249, poz. 2104 ze
zm.) oraz art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 ze zm.) uchwala siň co nastňpuje:
§ 1. Uchwała określa zasady umarzania, odraczania lub rozkładania na raty naleşności pieniňşnych majņcych charakter cywilnoprawny, przypadajņcych Miastu Gorzów Wlkp. lub jego jednostkom
podległym, zwanych wierzycielami, wobec osób
fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemajņcych osobowości prawnej, zwanych
dłuşnikami.
§ 2. Ilekroń w uchwale jest mowa o:

1) naleşności – rozumie siň przez to kwotň naleşnņ
od jednego dłuşnika majņcņ charakter cywilnoprawny (naleşnośń główna) wraz z naleşnymi
odsetkami i kosztami dochodzenia naleşności
głównej (naleşności uboczne) według stanu na
dzień podjňcia decyzji; jeşeli naleşnośń główna
została zapłacona, a pozostały do zapłaty odsetki i koszty, przez naleşnośń rozumie siň sumň
tych naleşności ubocznych,
2) decyzji – rozumie siň przez to wyraşone na piśmie oświadczenie woli Prezydenta Miasta lub
kierownika jednostki organizacyjnej podległej
Miastu,
3) uldze – rozumie siň przez to umorzenie naleşności w całości lub czňści, a takşe odroczenie
terminu spłaty naleşności w całości lub czňści
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Poz. 783

oraz rozłoşenie spłaty całości lub czňści naleşności na raty,

du, natomiast w pozostałych przypadkach na wniosek dłuşnika.

4) przeciňtnym wynagrodzeniu – rozumie siň
przez to kwotň wynagrodzenia określonņ
w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzňdu
Statystycznego ogłoszonego przez Prezesa
Głównego Urzňdu Statystycznego w Dzienniku
Urzňdowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski”, zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia
4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996r. Nr 70, poz. 335,
ze zm.) dla roku poprzedzajņcego rok zastosowania ulgi.

3. W przypadku naleşności, za które odpowiadajņ dłuşnicy solidarnie umorzenie tej naleşności moşe
nastņpiń, gdy okoliczności umorzenia zachodzņ
w stosunku do wszystkich dłuşników.

§ 3. 1. Umorzenia naleşności pieniňşnej, odroczenia terminu jej zapłaty albo rozłoşenia na raty
naleşności dokonujņ w formie decyzji na podstawie
niniejszej uchwały:
1) Prezydent Miasta w zakresie naleşności Miasta,
2) kierownik jednostki budşetowej w zakresie naleşności tej jednostki,
3) kierownik samorzņdowego zakładu budşetowego w zakresie naleşności tego zakładu.
2. Do stosowania ulg w spłacie naleşności
uprawniony jest:
1) kierownik jednostki organizacyjnej, o którym
mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 jeşeli wysokośń naleşności nie przekracza 2-krotności kwoty przeciňtnego wynagrodzenia,
2) Prezydent Miasta – dla pozostałych naleşności.
§ 4. 1. Naleşnośń moşe byń umorzona w całości
lub czňści jeşeli:
1) nie moşna ustaliń dłuşnika lub dłuşnik zmarł nie
pozostawiajņc spadkobierców lub pozostawił
majņtek, z którego dochodzenie naleşności jest
niezasadne,
2) w toku postňpowania egzekucyjnego stwierdzono jego bezskutecznośń a dalsze prowadzenie egzekucji nie rokuje ściņgniňcia naleşności,
3) na podstawie czynności wyjaśniajņcych zachodzi uzasadnione przypuszczenie, şe w postňpowaniu egzekucyjnym nie uzyska siň kwoty
wyşszej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej
naleşności,
4) w stosunku do dłuşnika zakończono postňpowanie likwidacyjne lub upadłościowe,
5) zachodzi waşny interes publiczny,
6) zachodzi waşny interes dłuşnika, w szczególności zagraşajņcy jego egzystencji.
2. Umorzenie naleşności w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 4 moşe nastņpiń z urzň-

4. Umorzenie naleşności głównej skutkuje umorzeniem naleşności ubocznych. Jeşeli umorzenie
dotyczy czňści naleşności głównej, naleşności
uboczne podlegajņ umorzeniu proporcjonalnie do
naleşności głównej.
5. Organ właściwy do umarzania naleşności jest
równieş uprawniony do umarzania odsetek i innych
naleşności, takich jak koszty wynikajņce z powstania
zaległości, koszty dochodzenia roszczeń, bez wzglňdu na ich wysokośń.
§ 5. 1. Na wniosek dłuşnika, uzasadniony jego
waşnym interesem lub waşnym interesem publicznym, moşna odroczyń termin zapłaty całości lub
czňści naleşności albo naleşnośń rozłoşyń na raty,
uwzglňdniajņc moşliwości płatnicze dłuşnika oraz
interes miasta lub jednostki organizacyjnej.
2. Od naleşności pieniňşnej, której termin zapłaty
odroczono lub rozłoşono na raty nie pobiera siň
odsetek za zwłokň za okres od dnia odroczenia terminu lub rozłoşenia na raty do dnia upływu terminów zapłaty określonych decyzjņ podmiotu, o którym mowa w § 3.
3. Jeşeli dłuşnik nie dotrzymał terminu zapłaty
naleşności pieniňşnej ustalonych w decyzji podmiotu, o którym mowa w § 3 naleşnośń staje siň natychmiast wymagalna wraz z odsetkami ustawowymi za zwłokň łņcznie z odsetkami za okres,
o którym mowa w ust. 2.
4. Jeşeli dłuşnik nie zapłacił w terminie ustalonym w decyzji, chociaşby jednej raty w pełnej wysokości, pozostała do zapłaty naleşnośń pieniňşna staje
siň natychmiast wymagalna wraz z odsetkami ustawowymi za zwłokň łņcznie z odsetkami za okres,
o którym mowa w ust. 2.
5. Termin odroczenia zapłaty naleşności pieniňşnej nie moşe byń dłuşszy niş 12 miesiňcy.
6. Termin spłaty naleşności pieniňşnej rozłoşonej
na raty nie moşe byń dłuşszy niş 12 miesiňcy.
§ 6. W stosunku do dłuşników bňdņcych przedsiňbiorcami stosowanie umorzeń, odraczanie lub
rozkładanie na raty spłaty naleşności stanowiņcych
pomoc publicznņ odbywań siň bňdzie w ramach
pomocy de minimis, z uwzglňdnieniem warunków
określonych w rozporzņdzeniu Komisji (WE)
Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie
stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 379 z 28 grudnia 2006r.).
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§ 7. Udzielenie ulgi moşe byń cofniňte przez organ, który ulgi udzielił, w razie ujawnienia, şe dowody, na podstawie których naleşnośń umorzono
lub udzielono ulg w ich spłacie, okazały siň fałszywe
lub şe decyzja została wydana w wyniku przestňpstwa albo gdy dłuşnik wprowadził w błņd organ
wydajņcy decyzjň co do okoliczności, które stanowiły podstawň podjňcia decyzji o uldze.
§ 8. 1. Kierownicy jednostek budşetowych oraz
samorzņdowych zakładów budşetowych składajņ
Prezydentowi Miasta wykaz osób i podmiotów, którym udzielono ulgi z podaniem kwot i wskazaniem
okoliczności bňdņcej podstawņ decyzji w terminach:
1) do 31 lipca za I półrocze roku budşetowego,
2) do 31 stycznia nastňpnego roku za rok budşetowy.

Poz. 783, 784

gu wykonania budşetu miasta za pierwsze półrocze
oraz sprawozdania rocznego z wykonania budşetu
miasta.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza siň Prezydentowi Miasta.
§ 10. Traci moc uchwała Nr LXXII/874/2006 Rady
Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 czerwca 2006r.
w sprawie zasad i trybu umarzania naleşności pieniňşnych miasta, do których nie stosuje siň przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania
innych ulg.
§ 11. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym
Województwa Lubuskiego z mocņ obowiņzujņcņ od
dnia 1 stycznia 2011r.
Przewodniczņca Rady
Krystyna Sibińska

2. Prezydent Miasta przedkłada Radzie Miasta informacjň o udzielonych ulgach według stanu na
30 czerwca i 31 grudnia kaşdego roku w terminach
obowiņzujņcych dla składania informacji o przebie-
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UCHWAŁA NR VI/53/2011
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 23 lutego 2011r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz
ich wydzierżawiania i użyczania
Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 9 lit. a ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz
art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r.
Nr 102, poz. 651 ze zm.) uchwala siň, co nastňpuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXIX/655/2008 Rady Miasta
Gorzowa Wlkp. z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie
określenia zasad nabywania, zbywania i obciņşania
nieruchomości oraz ich wydzierşawiania i uşyczania
wprowadza siň nastňpujņce zmiany:
1) § 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) w trybie art.151 i art.231 Kodeksu cywilnego
- jeşeli nie jest to sprzeczne z kierunkami
rozwoju lub zamierzeniami inwestycyjnymi
Miasta”,
2) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Zwalnia siň z obowiņzku zbycia w drodze
przetargu nieruchomości przeznaczone pod realizacjň urzadzeń infrastruktury technicznej albo
innych celów publicznych - jeşeli cele te bňdņ
realizowane przez podmioty, dla których sņ to
cele statutowe i których dochody przeznacza siň
w całości na działalnośń statutowņ.”
3) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Prezydent Miasta moşe obciņşań nieruchomości stanowiņce własnośń Miasta hipotekņ
umownņ - do kwoty nie przekraczajņcej 3% dochodów budşetowych roku, w którym nastňpuje
obciņşenie.
2. Prezydent Miasta moşe obciņşań nieruchomości stanowiņce własnośń Miasta prawem uşytkowania, słuşebnościņ gruntowņ, drogowņ
i osobistņ oraz słuşebnościņ przesyłu – na nastňpujņcych zasadach:
1) ustanawianie słuşebności drogowych na
drogach wewnňtrznych, stanowiņcych własnośń
Miasta, polegajņcych na prawie przechodu
i przejazdu do nieruchomości prywatnych powstajņcych w wyniku podziału – odbywa siň:
a) w odniesieniu do nieruchomości, w obrňbie
których dokonuje siň wydzielenia gruntów pod
poszerzenie dróg stanowiņcych własnośń Miasta
– w zamian za przekazanie tych gruntów na rzecz
Miasta,
b) w pozostałych przypadkach – według stawki
500zł netto od kaşdej działki o powierzchni do
1.000m², a w przypadku wiňkszych działek - za
kaşde 1.000m² nieruchomości objňtej podziałem,
w zaokrņgleniu do pełnego tysiņca, z wyłņczeniem powierzchni gruntów wydzielanych pod
drogi,
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2) wynagrodzenie z tytułu innych obciņşeń
określa indywidualnie Prezydent Miasta – na
podstawie analizy stopnia ograniczenia obciņşanej nieruchomości lub wartości określonej przez
rzeczoznawcň majņtkowego.

§ 2. Traci moc uchwała Nr LXXIV/1171/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 maja 2010r.
w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania
i obciņşania nieruchomości oraz ich wydzierşawiania i uşyczania.

3) obciņşenia na rzecz Skarbu Państwa oraz
jednostek samorzņdu terytorialnego mogņ byń
ustanawiane nieodpłatnie bņdŝ na zasadach
określonych w pkt 1 i 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza siň Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

3. Wynagrodzenie z tytułu obciņşeń moşe byń
wnoszone jednorazowo przed ustanowieniem,
cyklicznie lub ratalnie w terminach ustalonych
przez strony-z zastosowaniem oprocentowania
według stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank
Polski.”

§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczņca Rady
Krystyna Sibińska
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UCHWAŁA NR IV/21/2011
RADY GMINY STARE KUROWO
z dnia 23 lutego 2011r.
zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Stare Kurowo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572, ze zmianami) uchwala siň, co nastňpuje:
§ 1. W uchwale Nr XLV/259/2010 Rady Gminy
Stare Kurowo z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole, dla których organem prowadzņcym jest Gmina
Stare Kurowo wprowadza siň nastňpujņce zmiany:

2. § 2 niniejszej uchwały zostaje uchylony w całości.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi
Gminy Stare Kurowo.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego z mocņ obowiņzujņcņ od
1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczņcy Rady
Jerzy Sudoł

1. § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Miesiňczna wysokośń opłaty za czas realizacji
świadczeń ustalana jest na podstawie stawki
godzinowej, o której mowa w ust. 2”.

===================================================================================
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UCHWAŁA NR V/30/2011
RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU
z dnia 10 marca 2011r.
w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa w Sołectwach Gminy Jasień, wyznaczenia
inkasentów, wysokości i terminów wypłaty wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (t.j. Dz. U
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.), art. 6 ust. 12
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opła-

tach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613
z póŝn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada
1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 136,
poz. 969 z póŝn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia
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30 paŝdziernika 2002r. o podatku leśnym (Dz. U.
Nr 200, poz. 1682 z póŝn. zm.) oraz art. 28 § 4 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa
(t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z póŝn. zm.), Rada
Miejska w Jasieniu uchwala co nastňpuje:
§ 1. Zarzņdza siň pobór podatków w drodze inkasa w Sołectwach Gminy Jasień:
1. podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
2. podatku rolnego od osób fizycznych,
3. podatku leśnego od osób fizycznych.
§ 2. 1. Określa siň nastňpujņcych inkasentów
uprawnionych do pobierania wymienionych w § 1
podatków:
1) Pani Anna Rosiek – na terenie Sołectwa Bieszków,
2) Pan Andrzej Mańko – na terenie Sołectwa Bronice,
3) Pan Mirosław Krojcer – na terenie Sołectwa Budziechów,
4) Pani Jadwiga Romanowska – na terenie Sołectwa Golin,

Poz. 786

15) Pan Józef Chorab – na terenie Sołectwa Wicina,
16) Pani Maria Buczek – na terenie Sołectwa Zieleniec,
17) Pan Roman Wyrwiński – na terenie Sołectwa
Zabłocie.
2. Pobrane kwoty inkasent jest zobowiņzany po
rozliczeniu wpłaciń w kasie Urzňdu Miejskiego
w Jasieniu w dniu nastňpujņcym po ostatnim dniu,
w którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata podatku powinna nastņpiń.
3. Zarzņdzenie poboru podatków i opłat w drodze inkasa nie wyklucza uiszczania naleşności przez
podatników bezpośrednio w kasie Urzňdu Miejskiego w Jasieniu lub na właściwy rachunek bankowy
Urzňdu.
4. Za pobranie podatków określonych w § 1 inkasentowi przysługuje wynagrodzenie prowizyjne
w wysokości 10% od pobranych kwot.
5. Wynagrodzenie bňdzie wypłacane inkasentowi w terminie do 25 dnia miesiņca po terminie płatności poszczególnych rat podatków.

10) Pan Leszek Plicner – na terenie Sołectwa Lisia
Góra,

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/266/09 Rady
Miejskiej w Jasieniu z dnia 26 listopada 2009r.
w sprawie zarzņdzenia poboru podatków w drodze
inkasa w Sołectwach Gminy Jasień, wyznaczenia
inkasentów, wysokości i terminów wypłaty wynagrodzenia za inkaso, uchwała Nr XLII/301/2010 Rady
Miejskiej w Jasieniu z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zarzņdzenia poboru podatków w drodze inkasa
w Sołectwach Gminy Jasień, wyznaczenia inkasentów, wysokości i terminów wypłaty wynagrodzenia
za inkaso oraz uchwała Nr XLIX/354/2010 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 28 paŝdziernika 2010r.
w sprawie zarzņdzenia poboru podatków w drodze
inkasa w Sołectwach Gminy Jasień, wyznaczenia
inkasentów, wysokości i terminów wypłaty wynagrodzenia za inkaso.

11) Pan Jerzy Szaniawski – na terenie Sołectwa
Mirkowice,

§ 4. Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi Jasienia.

12) Pan Jan Kurdyk – na terenie Sołectwa Lipsk
Şarski,

§ 5. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego z mocņ obowiņzujņcņ od 1 marca
2011r.

5) Pani Justyna Sierko – na terenie Sołectwa Guzów,
6) Pani Jadwiga Jankowicz – na terenie Sołectwa
Jabłoniec,
7) Pani Janina Prozorowska – na terenie Sołectwa
Jasionna,
8) Pan Kazimierz Słomkowski – na terenie Sołectwa
Jaryszów,
9) Pan Mariusz Prokopowicz – na terenie Sołectwa
Jurzyn,

13) Pani Genowefa Góralczyk – na terenie Sołectwa
Roztoki,
14) Pan Ryszard Szakoła – na terenie Sołectwa
Świbna,

Przewodniczņcy Rady
Zbigniew Walczak
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UCHWAŁA NR V/24/11
RADY GMINY NOWA SÓL
z dnia 10 marca 2011r.
w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego, opłaty
targowej oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.), art. 6 ust. 12,
art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010r.
Nr 95, poz. 613 z póŝn. zm.), art. 6 b ustawy z dnia
15 listopada 1984 o podatku rolnym (t.j. Dz. U.
z 2006r. Nr 136, poz. 969 z póŝn. zm.) oraz art. 6
ust. 8 ustawy z dnia 30 paŝdziernika 2002 o podatku

1. Buczków: HeNryk Bubel 7,5%
2. Ciepielów: Leszek Handzlik 5,8%
3. Chełmek: Witold Zarek 5,0%
4. Dņbrowno: Maria Płaksa 7,7%
5. Jeziorna: Tadeusz Płaksa 7,7%
6. Jodłów: Monika Pokorniecka 7,7%
7. Kiełcz: Alfreda Stroka 5,0%
8. Lelechów: Barbara Malczuk 6,3%
9. Lubieszów: Zofia Kalińska 5,0%
§ 3. Sołtysi wyznaczeni na inkasentów dokonujņ
poboru podatków i opłat wyłņcznie na obszarze wsi,
w której sprawujņ funkcjň sołtysa.
§ 4. Wpłaty pobranych podatków i opłat inkasenci zobowiņzani sņ dokonań na rachunek Gminy
Nowa Sól – numer konta
30109015770000000057002233
lub do kasy Urzňdu w terminie 2 dni po upływie
ostatniego dnia, w którym zgodnie z przepisami
prawa podatkowego, powinna nastņpiń wpłata podatku lub opłaty.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi
Gminy Nowa Sól.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XXIX/141/08 Rady
Gminy Nowa Sól z dnia 19 grudnia 2008r.w sprawie
wyznaczenia inkasentów do poboru podatków od

leśnym (Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682 z póŝn.
zm.) uchwala siň, co nastňpuje:
§ 1. Zarzņdza siň pobór podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w drodze inkasa.
§ 2. Na inkasentów wyznacza siň nişej wymienionych sołtysów poszczególnych wsi i ustala im siň
wynagrodzenie za inkaso w nastňpujņcej wysokości
liczonej od pobranych opłat i podatków:

10. Lipiny: Roma Gņsior 5,0%
11. Lubiňcin: Teresa Gruszecka 5,0%
12. Nowe Şabno: Przemysław Ficner 5,8%
13. Przyborów: Małgorzata Młynarek 5,0%
14. Rudno: Sylwia Adamczyk 5,8%
15. Stary Staw: Józefa Domrzalska 7,5%
16. Stara Wieś: Jerzy Bińkowski 8,0%
17. Stany: Boşena Mikołajczak 6,8%
18. Wrociszów: Elwira Sroczyńska 5,0%
nieruchomości, rolnego i leśnego, opłaty targowej
oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso
oraz uchwała Nr XLIII/234/10 Rady Gminy Nowa Sól
z dnia 30 czerwca 2010r i uchwała Nr XLVII/253/10
Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 paŝdziernika 2010r
w sprawie zmian do uchwały Nr XXIX/141/08 Rady
Gminy z dnia 19 grudnia 2008r w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego, opłaty targowej oraz
ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.
§ 7. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczņcy Rady
Zbigniew Ogrodniczuk
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UCHWAŁA NR V/25/11
RADY GMINY NOWA SÓL
z dnia 10 marca 2011r.
w sprawie zmiany do uchwały Nr XLVII/256/10 dotyczącej określenia wysokości opłaty stawki targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 15,
art. 19 pkt 1 lit. a, pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U.
z 2006r. Nr 121, poz. 844 z póŝn. zm.), uchwala siň co
nastňpuje:

2. Skreśla siň treśń § 5 w/w uchwały i nadaje mu
nowe brzmienie:
„§ 5. Za pobór opłaty targowej sołtysowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 1/3 pobranej opłaty. Opłatň targowņ inkasenci wpłacajņ na
rachunek Gminy Nowa Sól
30109015770000000057002233

§ 1. W uchwale Nr XLVII/256/10 z dnia 29 paŝdziernika 2010r. wprowadza siň nişej wymienione
zmiany:

lub do kasy Urzňdu w pierwszym dniu kaşdego
tygodnia.”

1. Skreśla siň treśń § 4 w/w uchwały i nadaje siň
mu nowe brzmienie:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi
Gminy.

„§ 4. Zarzņdza siň pobór opłaty targowej w drodze inkasa. Do poboru opłaty targowej w poszczególnych wsiach wyznacza siň inkasentów
wskazanych w uchwale Nr V/24/11 Rady Gminy
Nowa Sól z dnia 10 marca 2011r. w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatku od
nieruchomości, rolnego i leśnego, opłaty targowej oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za
inkaso.”

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczņcy Rady
Zbigniew Ogrodniczuk
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UCHWAŁA NR V/26/11
RADY GMINY NOWA SÓL
z dnia 10 marca 2011r.
w sprawie zmiany do uchwały Nr XLVII/258/10 dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 5
ust. 1 i ust. 3, art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U.
z 2006r. Nr 121, poz. 844 z póŝn. zm.), uchwala siň,
co nastňpuje:
§ 1. Do uchwały Nr XLVII/258/10 z dnia 29 paŝdziernika 2010r. wprowadza siň nişej wymienione
zmiany:
1. W § 1 skreśla siň pkt 10 w/w uchwały i nadaje
mu siň nowe brzmienie:
„10. Zarzņdza siň pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa. Inkasenci oraz przysługujņce im wynagrodzenie

określa uchwała Nr V/24/11 Rady Gminy Nowa
Sól z dnia 10 marca 2011r. w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, opłaty targowej
oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczņcy Rady
Zbigniew Ogrodniczuk
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UCHWAŁA NR VI/42/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 14 lutego 2011r.
w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych
pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja kosztów
wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne poniesionych przez pracodawcę
Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorzņdzie województwa
(j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z póŝn. zm.)
i art. 8 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(j.t. Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z póŝn. zm.) oraz
rozporzņdzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz
zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 82, poz. 537),
uchwala siň co nastňpuje:
§ 1. Określa siň wykaz zawodów, w których za
przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracň,
moşe byń dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne poniesionych przez pracodawcň, stanowiņcy załņcznik
do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała XLVI/455/2010 Sejmiku
Województwa Lubuskiego z dnia 1 lutego 2010r.
w sprawie określenia wykazu zawodów, w których
za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy
o pracň, moşe byń dokonywana refundacja kosztów
wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne
poniesionych przez pracodawcň (Dziennik Urzňdowy
Województwa Lubuskiego Nr 19, pozycja 343 z dnia
24 marca 2010 roku).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza siň Zarzņdowi
Województwa Lubuskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczņcy Sejmiku
Tomasz Możejko

§ 2. Wykaz zawodów podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego.
Załącznik
do uchwały Nr VI/42/11
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 14 lutego 2011r.
Wykaz zawodów,
w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę, może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie
społeczne poniesionych przez pracodawcę
321401
Protetyk słuchu s
325301

Optyk okularowy

343101

Fotograf s

343203

Florysta s

512001

Kucharz s

512002

Kucharz małej gastronomii s

514101

Fryzjer s

514202

Kosmetyczka

514208

Wizaşystka / stylistka

515303

Robotnik gospodarczy

516401

Fryzjer zwierzņt (groomer)

522301

Sprzedawca s

532102

Opiekun medyczny s

611103

Rolnik producent kwalifikowanych nasion rolniczych

611190

Pozostali rolnicy upraw polowych
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611303

Ogrodnik s

611304

Ogrodnik producent nasion

611306

Ogrodnik terenów zieleni

611308

Ogrodnik - uprawa roślin ozdobnych

612302

Pszczelarz s

612990

Pozostali hodowcy zwierzņt gdzie indziej niesklasyfikowani

613003

Rolnik s

622201

Rybak śródlņdowy s

711102

Monter konstrukcji budowlanych s

711103

Renowator zabytków architektury

s

s

711202

Murarz

711203

Zdun s

711301

Kamieniarz s

711401

Betoniarz

711402

Betoniarz-zbrojarz s

711501

Cieśla s

711503

Stolarz budowlany

711601

Brukarz

711603

Monter nawierzchni kolejowej s

711701

Monter budownictwa wodnego s

712101

Dekarz s

712202

Glazurnik

712203

Parkieciarz

712204

Posadzkarz s

712302

Sztukator

712303

Tynkarz

712401

Monter izolacji budowlanych s

712403

Monter izolacji przemysłowych

712404

Termoizoler

712503

Szklarz budowlany

712505

Witraşownik

712601

Hydraulik

712602

Monter instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody

712603

Monter instalacji gazowych s

712604

Monter instalacji i urzņdzeń sanitarnych s

712608

Monter sieci cieplnych

712610

Monter sieci gazowych

712611

Monter sieci komunalnych s

712612

Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych

712613

Monter systemów rurociņgowych

712615

Studniarz

712690

Pozostali monterzy instalacji i urzņdzeń sanitarnych

712904

Technolog robót wykończeniowych w budownictwie s

713101

Malarz-tapeciarz s

713201

Lakiernik s

713202

Lakiernik proszkowy

713203

Lakiernik samochodowy

713204

Lakiernik tworzyw sztucznych

s

s
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713208

Piaskarz

713290

Pozostali lakiernicy

713303

Kominiarz s

721101

Brņzownik

721103

Ludwisarz

721104

Modelarz odlewniczy s

721203

Operator zgrzewarek

721208

Spawacz rňczny łukiem elektrycznym

721301

Blacharz s

721303

Blacharz izolacji przemysłowych

Poz. 790

s

s

721306

Blacharz samochodowy

721402

Monter kadłubów okrňtowych

722101

Kowal s

722204

Ślusarz s

722301

Frezer

722307

Operator obrabiarek skrawajņcych s

722308

Operator obrabiarek sterowanych numerycznie

722313

Tokarz / frezer obrabiarek sterowanych numerycznie

722314

Tokarz w metalu

722315

Ustawiacz maszyn do obróbki skrawaniem

722316

Wiertacz w metalu

722390

Pozostali ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni

723103

Mechanik pojazdów samochodowych s

723106

Monter samochodowej instalacji gazowej (LPG)

723190

Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych

723310

Mechanik-monter maszyn i urzņdzeń s

723314

Monter-instalator urzņdzeń technicznych w budownictwie wiejskim

731101

Grawer

731102

Mechanik automatyki przemysłowej i urzņdzeń precyzyjnych

731103

Mechanik precyzyjny s

731104

Optyk-mechanik s

731106

Zegarmistrz s

731202

Monter fortepianów i pianin

731205

Monter instrumentów muzycznych s

731207

Organomistrz

731305

Złotnik-jubiler s

731405

Garncarz

731606

Pozłotnik

731609

Zdobnik ceramiki

731610

Zdobnik szkła

731702

Koszykarz-plecionkarz s

731705

Rzeŝbiarz w drewnie

731802

Dziewiarz

731803

Koronkarka

731808

Rňkodzielnik wyrobów włókienniczych

731809

Tkacz

732201

Drukarz s

732202

Drukarz sitodrukowy

s

s

s

s
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732205

Maszynista maszyn offsetowych

732290

Pozostali drukarze

732301

Introligator s

732303

Introligator poligraficzny

741103

Elektryk s

741201

Elektromechanik s

741203

Elektromechanik pojazdów samochodowych

741204

Elektromechanik sprzňtu gospodarstwa domowego

741205

Elektromechanik urzņdzeń chłodniczych

741207

Elektromonter (elektryk) zakładowy

741208

Elektromonter / konserwator urzņdzeń dŝwignicowych

742102

Monter – elektronik S

742108

Monter elektronik - naprawa sprzňtu audiowizualnego

742112

Monter elektronik - urzņdzenia radiowo-telewizyjne

742113

Monter / konserwator urzņdzeń zabezpieczeń technicznych osób i mienia

742114

Monter mechatronik s

742117

Serwisant sprzňtu komputerowego

742190

Pozostali monterzy elektronicy i serwisanci urzņdzeń elektronicznych

742202

Monter sieci i urzņdzeń telekomunikacyjnych

751103

Przetwórca ryb

751105

Rzeŝnik-wňdliniarz s

751201

Cukiernik s

751203

Karmelarz

751204

Piekarz s

752204

Renowator mebli artystycznych

752205

Stolarz s

752208

Stolarz meblowy

752309

Tartacznik

752310

Tokarz w drewnie

753101

Bieliŝniarz

753102

Gorseciarka

753103

Kapelusznik-czapnik

753104

Koşusznik

753105

Krawiec s

753106

Kuśnierz s

753107

Modystka

753108

Rňkawicznik

753301

Hafciarka

753303

Szwaczka

753402

Tapicer s

753403

Tapicer meblowy

753501

Garbarz skór s

753502

Garbarz skór bez włosa

753505

Wyprawiacz skór futerkowych

753601

Cholewkarz

753602

Obuwnik s

753603

Obuwnik miarowy

753604

Obuwnik ortopedyczny

s

s
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753702

Kaletnik s

753703

Rymarz

811101

Górnik eksploatacji podziemnej

811102

Górnik odkrywkowej eksploatacji złóş s

811301

Górnik eksploatacji otworowej s

811303

Wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych

s

s

s

812105

Operator maszyn i urzņdzeń do obróbki plastycznej

812106

Operator maszyn i urzņdzeń metalurgicznych s

812107

Operator maszyn i urzņdzeń odlewniczych

813130

Operator urzņdzeń granulujņcych

813134

Operator urzņdzeń przemysłu chemicznego

814104

Wulkanizator

814204

Operator maszyn i urzņdzeń do produkcji okien z tworzyw sztucznych

814290

Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych

815204

Operator maszyn w przemyśle włókienniczym s

815701

Operator urzņdzeń do prania, prasowania i chemicznego czyszczenia tekstyliów

816003

Operator maszyn i urzņdzeń przemysłu spoşywczego

816028

Operator urzņdzeń przetwórstwa miňsa

818115

Operator urzņdzeń przemysłu ceramicznego s

818116

Operator urzņdzeń przemysłu szklarskiego s

834103

Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych s

834105

Operator maszyn leśnych

834201

Mechanik maszyn i urzņdzeń drogowych s

834401

Kierowca operator wózków jezdniowych

911205

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej s

s

s

s

s
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UCHWAŁA NR VI/43/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 14 lutego 2011r.
w sprawie przyjęcia „Programu ochrony przed hałasem dla dwóch odcinków dróg województwa
lubuskiego (droga Nr 2, odcinek 2_62_3 – powiat świebodziński oraz Nr 3, odcinek 3_305_0 – powiat
nowosolski)”
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorzņdzie województwa (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1590 z póŝn. zm.), art. 119 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z póŝn.
zm.) uchwala siň, co nastňpuje:

odcinek 3_305_0 – powiat nowosolski), przygotowano w oparciu o nastňpujņce akta prawne:

§ 1. Uchwala siň „Program ochrony przed hałasem dla dwóch odcinków dróg województwa lubuskiego (droga Nr 2, odcinek 2_62_3 – powiat świebodziński oraz Nr 3, odcinek 3_305_0 – powiat nowosolski)” stanowiņcy załņcznik do niniejszej
uchwały.

Rozporzņdzenia
Ministra
Środowiska
z dnia 14 paŝdziernika 2002r. w sprawie
szczegółowych wymagań, jakim powinien
odpowiadań program ochrony przed hałasem (Dz. U. Nr 179, poz. 1498);

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Zarzņdowi
Województwa Lubuskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczņcy Sejmiku
Tomasz Moşejko
Załącznik
do uchwały Nr VI/43/11
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 14 lutego 2011r.
Program ochrony przed hałasem dla dwóch odcinków dróg województwa lubuskiego (droga Nr 2,
odcinek 2_62_3 – powiat świebodziński oraz Nr 3,
odcinek 3_305_0 – powiat nowosolski)
1. WSTĘP
W niniejszym opracowaniu przedstawiono program
ochrony przed hałasem dla dwóch odcinków dróg
województwa lubuskiego (droga Nr 2, odcinek
2_62_3 – powiat świebodziński oraz Nr 3, odcinek
3_305_0 – powiat nowosolski).
1.1. Podstawa formalna pracy
Podstawņ niniejszego opracowania jest umowa
Nr DW.II.3322-1/2010r., z dnia 16 lipca 2010 roku,
zawarta pomiňdzy Urzňdem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego z siedzibņ przy ul. Podgórnej 7,
65 – 057 Zielona Góra a firmņ Akustix sp. z o.o.
z siedzibņ przy ul. Rubieş 46 C5/115, 61-612 Poznań.
1.2. Akty prawne
Program ochrony przed hałasem dla dwóch odcinków dróg województwa lubuskiego (droga Nr 2,
odcinek 2_62_3 – powiat świebodziński oraz Nr 3,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku, Prawo Ochrony Środowiska, (Dz. U. Nr 25
z 2008r., poz. 150, z póŝn. zm.;

Rozporzņdzenie
Ministra
Środowiska
z dnia 4 czerwca 2007r. w sprawie ustalania wartości wskaŝnika hałasu LDWN
(Dz.U. Nr 106, poz. 728 i 729);
Rozporzņdzenia
Ministra
Środowiska
z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów
hałasu
w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826);
Dyrektywa Unii Europejskiej 2002/49/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
25 czerwca 2002r. odnoszņca siň do oceny
i zarzņdzania poziomem hałasu w środowisku (Dz. Urz. WE L 189 z 18.07.2002,
str. 112);
Rozporzņdzenie
Ministra
Środowiska
z dnia 1 paŝdziernika 2007r. w sprawie
szczegółowego zakresu danych ujňtych na
mapach akustycznych oraz ich układu
i sposobu prezentacji (Dz. U. 2007 Nr 187,
poz. 1340);
Rozporzņdzenia
Ministra
Środowiska
z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów
wielkości emisji (Dz. U. Nr 283, poz. 2842);
Rozporzņdzenia
Ministra
Środowiska
z dnia 2 paŝdziernika 2007r. w sprawie
wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji
lub energii przez zarzņdzajņcego drogņ, liniņ kolejowņ, liniņ tramwajowņ, lotniskiem, portem (Dz. U. 08.192, poz. 1392);
1.3. Zakres i metodyka pracy
Punktem wyjścia do niniejszego opracowania sņ
wyniki analiz otrzymane w ramach nastňpujņcych
opracowań:
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Mapy akustyczne dla dróg krajowych o natňşeniu ruchu powyşej 16 400 pojazdów na
dobň – ciņg drogi krajowej Nr 2 na odcinku
od km 62+350 do km 69+940 (Świebodzin /
obwodnica).

rów zagroşonych ponadnormatywnym poziomem
hałasu samochodowego. Wyznaczono zasiňgi oddziaływania, określone długookresowymi wskaŝnikami oceny hałasu: LDWN oraz LN oraz wartości
współczynnika M.

Mapy akustyczne dla dróg krajowych o natňşeniu ruchu powyşej 16 400 pojazdów na
dobň – ciņg drogi krajowej Nr 3 na odcinku
od km 305+080 do km 311+440 (Nowa Sól
/ przejście).

Wskaŝnik LDWN definiuje siň jako długookresowy
średni poziom dŝwiňku, wyznaczony dla wszystkich
dób w ciņgu roku, wg wzoru (na podstawie Rozporzņdzenia Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca
2007 r. w sprawie ustalania wartości wskaŝnika hałasu LDWN, Dz.U. Nr 106, Poz. 728 i 729):

Przeprowadzone w ramach ww. opracowań obliczenia i analizy pozwoliły na wskazanie miejsc i obsza-

LDWN 10 log

1
12 100.1 LD
24

gdzie wielkośń LD oznacza długookresowy średni
poziom dŝwiňku A, wyznaczony w ciņgu wszystkich
pór dziennych w roku (rozumianych jako przedział
czasu od godz. 600 do 1800), LW jest długookresowym średnim poziomem dŝwiňku A, wyznaczonym
w ciņgu wszystkich pór wieczornych w roku (rozumianych jako przedział czasu od godz. 1800 do
2200), natomiast LN jest długookresowym średnim
poziomem dŝwiňku A, wyznaczonym w ciņgu
wszystkich pór nocy w roku (rozumianych jako
przedział czasu od godz. 2200 do 600).
Dla terenów, na których poziom hałasu przekracza
wartośń dopuszczalnņ LDWN lub LN, tworzy siň
program ochrony przed hałasem.
Zadaniem programu ochrony przed hałasem jest:
analiza metod redukcji hałasu, które mogņ
byń wykorzystane w konkretnych sytuacjach,
obnişenie poziomu hałasu w środowisku,
tam gdzie jest to moşliwe – zredukowanie
poziomu hałasu do wartości dopuszczalnej.
Celem niniejszego opracowania jest opracowanie
programu ochrony przed hałasem dla dwóch odcinków dróg województwa lubuskiego (droga Nr 2,
odcinek 2_62_3 – powiat świebodziński oraz Nr 3,
odcinek 3_305_0 – powiat nowosolski), których eksploatacja powoduje ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne, określone wskaŝnikami hałasu
LDWN i LN.
Rozporzņdzenie Ministra Środowiska z dnia 14 paŝdziernika 2002r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadań program ochrony
przed hałasem (Dz. U. Nr 179, poz. 1498) § 7 pkt 2,
określa kolejnośń realizacji zadań programu na terenach mieszkaniowych. Kolejnośń działań powinna
uwzglňdniań wartośń wskaŝnika M zdefiniowanego
jako:

M

0.1m 100.1

L

1,

gdzie m oznacza liczbň mieszkańców na obszarze,
na którym wartośń dopuszczalna jest przekroczona
o L decybeli.

4 100.1 LW

5

8 100.1 LN

10

Niestety, zdefiniowany w powyşszej postaci wskaŝnik M (wzór (2)) nie jest wystarczajņcy do wykorzystania w praktyce (m.in. nie ustalono obszaru, dla
którego M powinien byń wyliczony). W zwiņzku
z tym, wskaŝnik M był jednym z wielu kryteriów,
którymi posługiwano siň przy wyborze miejsc objňtych niniejszym programem ochrony przed hałasem. Na ostatecznņ listň miejsc, dla których zaproponowano działania przeciwhałasowe oraz kolejnośń ich realizacji, wpływały:
Wartośń przekroczenia dopuszczalnych
poziomów dŝwiňku określonych wskaŝnikami LDWN lub LN. W pierwszej kolejności wybierano miejsca, gdzie przekroczenia
wartości dopuszczalnych były najwiňksze.
Rodzaj zabudowy mieszkaniowej. Wiňkszy
priorytet nadano terenom zabudowy wielorodzinnej.
Techniczne moşliwości redukcji hałasu.
Plany inwestycyjne oraz moşliwości finansowe zarzņdzajņcego ŝródłem hałasu.
Propozycje działań obnişajņcych hałas samochodowy, przedstawiono w trzech wariantach – w zaleşności od moşliwości finansowych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział Zielona Góra:
podstawowym,
rozszerzonym,
maksymalnym,
przy czym kaşdy poprzedni wariant jest podstawņ
konstrukcji nastňpnego, tj. wariant rozszerzony zawiera wszystkie elementy wariantu podstawowego,
a wariant maksymalny – wszystkie elementy wariantu rozszerzonego.
Wariant podstawowy przedstawia zakres działań,
który został zaakceptowany przez Generalnņ Dyrekcjň Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Zielonej
Górze. Realizacja tych działań zapewni poprawň
warunków akustycznych wokół analizowanych odcinków dróg krajowych.
Realizacja działań w wariancie rozszerzonym poprawi w jeszcze wiňkszym stopniu klimat akustyczny
na terenach połoşonych w poblişu przedmiotowych
odcinków dróg. Realizacja działań w tym wariancie
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uzaleşniona jest jednak od moşliwości finansowych
zarzņdzajņcego ŝródłem hałasu.
Realizacja działań przewidzianych w kolejnym wariancie tj. maksymalnym, spowoduje najwiňkszņ
poprawň warunków akustycznych. Niestety, podobnie jak w przypadku wariantu rozszerzonego, realizacja działań w tym wariancie uzaleşniona jest od
moşliwości finansowych zarzņdzajņcego ŝródłem
hałasu.
2. CZĘŚĆ OPISOWA

Poz. 791

Dopuszczalne wartości poziomu hałasu w środowisku, w tym równieş hałasu samochodowego, określone przez długookresowe średnie poziomy dŝwiňku LDWN oraz LN, zostały zdefiniowane przez Ministra Środowiska w rozporzņdzeniu z dnia 12 czerwca
2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826). Wartości te
zaleşņ od rodzaju zagospodarowania terenu, ŝródła
hałasu oraz pory doby. Wartości LDWN i LN dla
hałasu samochodowego oraz dla poszczególnych
rodzajów terenów przedstawiono ponişej w Tab. 1.

2.1. Naruszenia dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku wraz z podaniem zakresu naruszenia
Tab. 1. Dopuszczalne poziomy hałasu samochodowego w środowisku

Lp.

1.

2.

3.

4.

Rodzaj terenu

Dopuszczalny długotrwały średni poziom dźwięku A w dB
LDWN
LN
przedział czasu odniesienia
przedział czasu odniesienia
równy wszystkim dobom
równy wszystkim porom
w roku
nocy

a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska
b) Tereny szpitali poza miastem
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy zwiņzanej ze stałym
lub czasowym pobytem dzieci i młodzieşy
c) Tereny domów opieki społecznej
d) Tereny szpitali w miastach
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego
b) Tereny zabudowy zagrodowej
c) Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe
d) Tereny mieszkaniowo –usługowe
a) Tereny w strefie śródmiejskiej miast
powyşej 100 tys. mieszkańców

Obliczenia i analizy przeprowadzone w mapie akustycznej dla terenów połoşonych w poblişu analizowanych odcinków dróg krajowych pozwoliły na
wskazanie obszarów zagroşonych ponadnormatywnym poziomem hałasu (przekroczone dopuszczalne
wartości poziomów hałasu). Przekroczenia te zostały
szczegółowo przedstawione i omówione w rozdziale
2.2.1 – odcinek drogi Nr 2, Świebodzin (obwodnica),
km 62+350÷69+940 oraz w rozdziale 2.2.2 – odcinek
drogi
Nr
3,
Nowa
Sól
(przejście),
km
305+080÷311+440.

50

45

55

50

60

50

65

55

2.2. Opis obszaru objętego zakresem programu
Niniejszym programem ochrony przed hałasem
objňto dwa odcinki dróg krajowych: odcinek drogi
Nr 2 od km 62+350 do km 69+940 (Świebodzin/obwodnica) oraz odcinek drogi Nr 3 od km
305+080 do km 311+440 (Nowa Sól/przejście). Ponişej na Rys. 1 przedstawiono lokalizacjň obu odcinków dróg.
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Rys. 1. Lokalizacja odcinków dróg krajowych Nr 2 i Nr 3 objňtych programem ochrony przed hałasem

2.2.1. Odcinek drogi Nr 2, Świebodzin (obwodnica),
km 62+350÷69+940
Zrealizowana w 2008 roku mapa akustyczna obwodnicy Świebodzina, obejmuje teren połoşony po
obu stronach drogi krajowej Nr 2: od km 62+354 do
km 69+938, o długości 7,584 km i powierzchni
15,170 km2. Analizowany odcinek znajduje siň
w granicach administracyjnych gminy Świebodzin
w powiecie świebodzińskim i rozpoczyna siň w poblişu m. Wilkowo a kończy na skrzyşowaniu z drogņ
krajowņ Nr 3. We wschodniej czňści analizowanego
odcinka, drogi Nr 2 i 3 majņ wspólny przebieg.

Zakres rzeczowy mapy akustycznej dla powyşszego
obszaru jest zgodny z Rozporzņdzeniem Ministra
Środowiska z dnia 1 paŝdziernika 2007 r. w sprawie
szczegółowego zakresu danych ujňtych na mapach
akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji
(Dz.U. Nr 187, poz. 1340).
Wyniki otrzymane w ramach prac nad mapņ akustycznņ dla przedmiotowego odcinka drogi krajowej
Nr 2 przedstawiono ponişej na Rys. 2 oraz w Tab. 2
– Tab. 7.
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Rys. 2. Mapa akustyczna, droga Nr 2, Świebodzin/obwodnica

Tab. 2. Zestawienie liczby lokali mieszkalnych naraşonych na hałas oceniany wskaŝnikiem LDWN, dla odcinka drogi Nr 2, od km 62+354 do km 69+938 (powiat świebodziński)
Liczba lokali mieszkalnych narażonych na hałas w przedziałach poziomów hałasu
> 75 dB
33
70 - 75 dB
24
65 – 70 dB
21
60 – 65 dB
47
55 – 60 dB
176
< 55 dB
451
SUMA
752
Tab. 3. Zestawienie liczby lokali mieszkalnych naraşonych na hałas oceniany wskaŝnikiem LN, dla odcinka
drogi Nr 2, od km 62+354 do km 69+938 (powiat świebodziński)
Liczba lokali mieszkalnych narażonych na hałas w przedziałach poziomów hałasu
> 70 dB
23
65 – 70 dB
22
60 – 65 dB
27
55 – 60 dB
27
50 – 55 dB
120
< 50 dB
534
SUMA
753
Tab. 4. Zestawienie szacunkowe liczby ludności (w setkach), zamieszkujņcej lokale mieszkalne naraşone na
hałas oceniany wskaŝnikiem LDWN, dla odcinka drogi Nr 2, od km 62+354 do km 69+938 (powiat świebodziński)
Liczba osób narażonych na hałas w przedziałach poziomów hałasu
> 75 dB
1,82
70 - 75 dB
0,90
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65 – 70 dB
60 – 65 dB
55 – 60 dB
< 55 dB
SUMA

Poz. 791
0,72
2,35
6,80
12,74
25,33

Tab. 5. Zestawienie szacunkowe liczby ludności (w setkach), zamieszkujņcej lokale mieszkalne naraşone na
hałas oceniany wskaŝnikiem LN, dla odcinka drogi Nr 2, od km 62+354 do km 69+938 (powiat świebodziński)
Liczba osób naraşonych na hałas w przedziałach poziomów hałasu
> 70 dB
1,31
65 – 70 dB
1,04
60 – 65 dB
0,85
55 – 60 dB
1,09
50 – 55 dB
5,81
< 50 dB
15,24
SUMA
25,34
Tab. 6. Zestawienie powierzchni obszarów eksponowanych na hałas oceniany wskaŝnikiem LDWN, dla odcinka drogi Nr 2, od km 62+354 do km 69+938 (powiat świebodziński)
Powierzchnia obszaru analiz w km2 będąca pod wpływem hałasu w przedziałach poziomów hałasu
> 75 dB
70 - 75 dB
65 – 70 dB
60 – 65 dB
55 – 60 dB
< 55 dB
SUMA

0,411
0,479
0,913
1,867
3,235
8,176
15,081

Tab. 7. Zestawienie powierzchni obszarów eksponowanych na hałas oceniany wskaŝnikiem LN, dla odcinka
drogi Nr 2, od km 62+354 do km 69+938 (powiat świebodziński)
Liczba osób (w setkach) narażonych na hałas w przedziałach poziomów hałasu
> 70 dB
0,287
65 – 70 dB
0,371
60 – 65 dB
0,718
55 – 60 dB
1,480
50 – 55 dB
2,739
< 50 dB
9,486
SUMA
15,081
W w/w mapie akustycznej przeanalizowano równieş
wpływ planowanej inwestycji polegajņcej na remoncie nawierzchni drogi na odcinku od km 66+100
do km 69+940. Analiza wskazała nastňpujņce efekty
w wyniku realizacji inwestycji:
ograniczenie hałasu o około 2-3 dB emitowanego na styku jezdnia-koła,
zwiňkszenie płynności ruchu, znajdujņce
swe konsekwencje w redukcji hałasu powodowanego czňstym hamowaniem oraz
przyspieszaniem pojazdów,
poprawa stanu nawierzchni moşe wpłynņń
jednocześnie na zwiňkszenie prňdkości pojazdów średnio o około 10 km/h, co skutkowań bňdzie wzrostem hałasu o około
1dB.

2.2.1.1. Charakterystyka odcinka podlegającego
programowi
Na terenach otaczajņcych analizowany odcinek drogi krajowej Nr 2 zwarta zabudowa mieszkaniowa
(głównie jednorodzinna) wystňpuje w miejscowościach Świebodzin i Wilkowo. Pozostałe obszary to
uşytki rolne. W sņsiedztwie opisywanego odcinka
znajdujņ siň zbiorniki wodne: Jezioro Wilkowskie,
Jezioro Zamkowe oraz Jezioro Poznańskie. Ponadto
przez analizowany teren przebiega linia kolejowa
Nr 3.
Zakres przekroczeń na przedmiotowym odcinku
wynosi do 15 dB na terenie miejskim. Na terenie
objňtym programem zamieszkuje ponad 29 tys.
osób, a gňstośń zaludnienia terenu poddanemu analizie w ramach mapy akustycznej oraz programu
ochrony przed hałasem, wynosi 46–60 osób/km2.
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Odległośń zabudowy naraşonej na ponadnormatywny hałas od drogi krajowej wynosi od kilku do
kilkunastu metrów. Z uwagi na tak bliskņ zabudowň
nie ma moşliwości budowy ekranów akustycznych,
a proponowane w ramach Programu rozwiņzania
wiņşņ siň z ograniczeniem prňdkości ruchu na omawianym odcinku (wariant podstawowy) oraz wymianņ nawierzchni drogowej na cichņ (wariant rozszerzony). Zaleca siň ograniczenie prňdkości do
40 km/godz. – zarówno w porze dziennej i nocnej.
2.2.2. Odcinek drogi Nr 3, Nowa Sól (przejście), km
305+085÷311+440

Poz. 791

miast analizowana powierzchna terenów wokół
drogi – 12,74 km2.
Zakres rzeczowy wykonanej mapy akustycznej obszaru jest zgodny z Rozporzņdzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 paŝdziernika 2007r. w sprawie
szczegółowego zakresu danych ujňtych na mapach
akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji
(Dz.U. Nr 187, poz. 1340).
Wyniki prac nad mapņ akustycznņ dla przedmiotowego odcinka drogi krajowej Nr 3 przedstawiono ponişej na Rys. 3 oraz w Tab. 8 – Tab. 13.

Zrealizowana w 2008 roku mapa akustyczna drogi
krajowej Nr 3 – odcinek Nowa Sól (przejście), obejmuje teren o szerokości 2 x 1000 m (w tym teren
pasa drogowego o średniej szerokości ok. 30m)
i znajduje siň w granicach administracyjnych powiatu nowosolskiego obejmujņcego trzy gminy: Nowa
Sól (gmina miejska), Nowa Sól (gmina wiejska) oraz
Otyń (gmina wiejska). Analizowany odcinek połoşony jest po obu stronach drogi od km 305+085 do km
311+440, a jego długośń wynosi 6,355 km, nato-

Rys. 3. Mapa akustyczna, droga Nr 3, Nowa Sól/przejście akustyczna, droga Nr 3, Nowa Sól/przejście
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Tab. 8. Zestawienie liczby lokali mieszkalnych naraşonych na hałas oceniany wskaŝnikiem LDWN, dla odcinka drogi Nr 3, od km 305+085 do km 311+440 (powiat nowosolski)
Liczba lokali mieszkalnych narażonych na hałas w przedziałach poziomów hałasu
> 75 dB
190
70 - 75 dB
177
65 – 70 dB
263
60 – 65 dB
464
55 – 60 dB
526
< 55 dB
3 379
SUMA
4 999
Tab. 1. Zestawienie liczby lokali mieszkalnych narażonych na hałas oceniany wskaźnikiem LN, dla odcinka
drogi Nr 3, od km 305+085 do km 311+440 (powiat nowosolski)
Liczba lokali mieszkalnych narażonych na hałas w przedziałach poziomów hałasu
> 70 dB
71
65 – 70 dB
195
60 – 65 dB
204
55 – 60 dB
334
50 – 55 dB
519
< 50 dB
3 677
SUMA
5 000
Tab. 2. Zestawienie szacunkowe liczby ludności, zamieszkującej lokale mieszkalne narażone na hałas oceniany wskaźnikiem LDWN, dla odcinka drogi Nr 3, od km 305+085 do km 311+440 (powiat nowosolski)
Liczba osób narażonych na hałas w przedziałach poziomów hałasu
> 75 dB
6,42
70 - 75 dB
5,64
65 – 70 dB
7,81
60 – 65 dB
12,28
55 – 60 dB
17,18
< 55 dB
84,76
SUMA
134,09
Tab. 3. Zestawienie szacunkowe liczby ludności, zamieszkującej lokale mieszkalne narażone na hałas oceniany wskaźnikiem LN, dla odcinka drogi Nr 3, od km 305+085 do km 311+440 (powiat nowosolski)
Liczba osób (w setkach) narażonych na hałas w przedziałach poziomów hałasu
> 70 dB
3,48
65 – 70 dB
5,44
60 – 65 dB
6,26
55 – 60 dB
9,89
50 – 55 dB
14,85
< 50 dB
94,17
SUMA
134,09
Tab. 4. Zestawienie powierzchni obszarów eksponowanych na hałas oceniany wskaźnikiem LDWN, dla odcinka drogi Nr 3, od km 305+085 do km 311+440 (powiat nowosolski)
Powierzchnia obszaru analiz w km2 będąca pod wpływem hałasu w przedziałach poziomów hałasu
> 75 dB
0,228
70 - 75 dB
0,234
65 – 70 dB
0,361
60 – 65 dB
0,607
55 – 60 dB
1,241
< 55 dB
9,739
SUMA
12,410
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Tab. 5. Zestawienie powierzchni obszarów eksponowanych na hałas oceniany wskaźnikiem LN, dla odcinka
drogi Nr 3, od km 305+085 do km 311+440 (powiat nowosolski)
Liczba osób (w setkach) narażonych na hałas w przedziałach poziomów hałasu
> 70 dB
0,141
65 – 70 dB
0,174
60 – 65 dB
0,293
55 – 60 dB
0,459
50 – 55 dB
0,918
< 50 dB
10,425
SUMA
12,410
Wykonana mapa akustyczna dla przedmiotowego
odcinka drogi Nr 3 opisuje równieş, jaki wpływ bňdzie miała inwestycja polegajņca na budowie obwodnicy Nowej Soli. Analiza wskazała nastňpujņce
efekty po realizacji ww. zadania na analizowany
odcinek:
ograniczenie emisji hałasu zwiņzane ze
spadkiem natňşenia ruchu pojazdów
w wyniku przejňcia relacji tranzytowych
oraz ruchu ciňşkiego przez nowe odcinki
dróg (przyjmuje siň, şe dwukrotne zmniejszenie natňşenia ruchu odpowiada redukcji hałasu w ok. 3 dB),
budowa alternatywnego połņczenia bňdzie
miała szczególnie pozytywny wpływ na
warunki akustyczne w centrach miejscowości o zwartej zabudowie, gdzie nie ma
technicznych moşliwości lokalizacji zabezpieczeń akustycznych np. w postaci ekranów.
2.2.2.1. Charakterystyka odcinka podlegającego
programowi
Odcinek bňdņcy fragmentem drogi krajowej Nr 3,
połoşony jest w m. Nowa Sól. Tereny, przez które
przebiega analizowany odcinek drogi charakteryzujņ
siň róşnym stopniem zurbanizowania i zagospodarowania. W mieście dominuje zabudowa mieszkaniowa, zarówno jedno- jak i wielorodzinna, ze znaczņcym udziałem funkcji usługowych. Pozostałņ
czňśń stanowiņ tereny rolnicze oraz kompleksy leśne. Przez opisywany obszar przepływajņ rzeki:
Czarna Stróşka i Czarna Struga oraz przebiega linia
kolejowa.
Zakres przekroczeń na przedmiotowym odcinku
wynosi do 15 dB na terenie miejskim. Na terenie
objňtym programem zamieszkuje 53 162 osób,
a gňstośń zaludnienia terenu poddanemu mapowaniu i programowi wynosi 184 osób/km2.
Dla analizowanego odcinka drogi krajowej Nr 3,
w okresie pomiňdzy mapņ akustycznņ a programem
ochrony przed hałasem, został, na odcinku kilku
kilometrów, wybudowany nowy odcinek drogi krajowej Nr 3 bňdņcy jednocześnie obwodnicņ m. Nowa Sól. W zwiņzku z tym, na mocy ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych, stary odcinek drogi Nr 3 został pozbawiony kategorii drogi
krajowej i stał siň drogņ gminnņ.

2.3. Wyszczególnienie podstawowych kierunków
i zakresu działań niezbędnych do przywrócenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
W niniejszym rozdziale wymieniono i krótko scharakteryzowano wybrane metody redukcji hałasu
samochodowego. Wybór i celowośń zastosowania
określonej metody uzaleşniony jest m.in. od:
wielkości przekroczenia wartości dopuszczalnej poziomu dŝwiňku,
lokalizacji obserwatora wzglňdem ŝródła
hałasu,
moşliwości technicznych i wzglňdów bezpieczeństwa,
opinii mieszkańców (mieszkańcy mogņ
negatywnie zaopiniowań określone działania/metody przeciwhałasowe, np. budowň
ekranu akustycznego).
Poziom hałasu samochodowego generowanego
podczas ruchu pojazdów samochodowych zaleşy od
wielu czynników, a mianowicie od:
prňdkości ruchu – im wiňksza prňdkośń ruchu tym hałas samochodowy wiňkszy,
rodzaju i stanu technicznego nawierzchni
jezdni,
temperatury nawierzchni jezdni,
rodzaju (kategorii) pojazdów samochodowych.
Ponişej, w rozdziałach 2.3.1 – 2.3.4 przedstawiono
i omówiono podstawowe metody redukcji hałasu
samochodowego.
2.3.1. Redukcja prędkości ruchu
Hałas samochodowy zaleşy od prňdkości ruchu pojazdów: im wyşsza prňdkośń tym hałas jest wiňkszy.
Wzrost tego hałasu zaleşy od kategorii pojazdów
samochodowych (pojazdy lekkie – osobowe i dostawcze, pojazdy ciňşkie – ciňşarowe jedno- i wieloosiowe, autobusy) oraz od rodzaju nawierzchni
jezdni. Ponişej w Tab. 14 przedstawiono wartości
poziomu hałasu dla pojazdów lekkich (PL) i ciňşkich
(PC), dla kilku wybranych prňdkości ruchu, na nawierzchni typu asfaltobeton.
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Tab. 14. Poziomu mocy akustycznej, dla pojazdów lekkich i ciňşkich, na nawierzchni typu asfaltobeton, dla
kilku wybranych prňdkości ruchu (na podstawie R. Makarewicz „Hałas w środowisku”)
Kategoria
pojazdów
Pojazdy lekkie
Pojazdy ciňşkie

Poziom mocy akustycznej, LWA [dB]
V = 50 km/godz.
V = 70 km/godz.
99.9
103.7
111.1
113.1

V = 30 km/godz.
96.7
-

Jak widań średnia róşnica w poziomie hałasu generowanym przez pojazdy ciňşkie i lekkie wynosi
ok. 10dB.
Korzystajņc z zaleşności przedstawionych w monografii R. Makarewicza „Hałas w środowisku”, moşna
określiń zmianň poziomu hałasu generowanego

V = 90 km/godz.
105.9
115.2

przez pojazdy lekkie, na skutek zmiany prňdkości
ruchu. Wartośń redukcji hałasu zaleşy od wartości
zmiany prňdkości oraz od prňdkości wyjściowej.
Otrzymane dane przedstawiono w formie tabelarycznej (Tab. 15) oraz na rysunku Rys. 4.

Tab. 15. Redukcja hałasu pojazdów lekkich w zaleşności od zmiany prňdkości ruchu
Zmiana prňdkości ruchu [km/godz.]
Prňdkośń poczņtkowa
Prňdkośń końcowa
90
80
90
70
90
60
70
60
70
50
70
40
60
50
60
40
60
30

Redukcja hałasu [dB]
1.1
2.2
4.5
2.3
3.9
5.4
1.6
3.1
4.7

Rys. 4. Redukcja hałasu pojazdów lekkich, w zaleşności od zmiany prňdkości ruchu
6.0

Redukcja hałasu [dB]

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0
od 90 do 80

od 90 do 70

od 90 do 60

od 70 do 60

od 70 do 50

od 70 do 40

od 60 do 50

0d 60 do 40

od 60 do 30

Zmiana prędkości ruchu [km/godz.]

Podobnie moşna określiń zmianň poziomu hałasu pojazdów ciňşkich, przy zmianie prňdkości ruchu. Otrzymane wyniki przedstawiono w Tab. 6 i na Rys. 1.
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Tab. 6. Redukcja hałasu pojazdów ciężkich w zależności od zmiany prędkości ruchu
Zmiana prędkości ruchu [km/godz.]
Prędkość początkowa
Prędkość końcowa
90
80
90
70
90
60
80
70
80
60
80
50
70
60
70
50

Redukcja hałasu [dB]
1.0
2.0
3.1
1.0
2.0
3.1
1.0
2.0

3.5

3.0

Redukcja hałasu [dB]

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0
od 90 do 80

od 90 do 70

od 90 do 60

od 80 do 70

od 80 do 60

od 80 do 50

od 70 do 60

od 70 do 50

Zmiana prędkości [km/godz.]

Rys. 1. Redukcja hałasu pojazdów ciężkich, w zależności od zmiany prędkości ruchu
Jak widań z przedstawionych wyników obliczeń,
redukcja prňdkości znacznie zmniejsza poziom hałasu samochodowego. Wynika stņd, şe zmniejszenie
prňdkości ruchu jest jednocześnie efektywnņ metodņ redukcji hałasu samochodowego. Niestety duşym problemem jest skuteczna egzekucja prňdkości
ruchu pojazdów samochodowych. W tym celu stosuje siň fotoradary, progi spowalniajņce, ronda,
wyniesione skrzyşowania, przewňşenia jezdni (np.
wysepki), fragmenty ulic z nawierzchniņ w innym
kolorze
lub
innym
rodzajem
nawierzchni
(np. z kostki brukowej).
Niestety, nie wszystkie wymienione powyşej metody „wymuszania” zmniejszenia prňdkości ruchu
moşna stosowań na drogach krajowych. W ich przy-

padku proponuje siň co najwyşej fotoradary,
a w przypadku dróg krajowych w granicach miast –
dodatkowo przewňşenia jezdni. Niestety kolejnym
powaşnym problemem jest zapewnienie obnişonej
prňdkości
ruchu
na
odpowiednio
długim,
np. kilkusetmetrowym, odcinku drogi. Z reguły nie
wystarcza zastosowanie pojedynczego fotoradaru,
ale wymaga siň zespołu kilku fotoradarów.
2.3.2. Zmiana natężenia ruchu
Poziom hałasu bardzo silnie zaleşy od natňşenia
ruchu samochodowego. Ponişej na Rys. 2 przedstawiono redukcjň hałasu powodowanņ zmniejszeniem
natňşenia ruchu.
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Rys. 2. Redukcja poziomu hałasu samochodowego przy zmianie natężenia ruchu
Poziom hałasu samochodowego moşna równieş
kształtowań poprzez zmianň struktury natňşenia ruchu, przede wszystkim przez zmianň procentu udziału pojazdów ciňşkich w całkowitym potoku ruchu.
Naleşy jednak podkreśliń, şe redukcja hałasu na skutek zmiany procentu udziału pojazdów ciňşkich, zaleşy równieş od prňdkości ruchu. Budowa obwodnicy miasta znacznie zmniejsza procentowy udział
pojazdów ciňşkich w mieście, co wpływa korzystnie
na klimat akustyczny.
2.3.3. Ciche nawierzchnie drogowe
W ostatnich latach coraz wiňksze uznanie, jako metoda redukcji hałasu samochodowego, zyskujņ tzw.
ciche nawierzchnie drogowe. Właściwości absorpcyjne nawierzchnie te zawdziňczajņ tzw. porom –
niewielkim otworom wypełnionych powietrzem,
które wystňpujņ w górnej warstwie powierzchni
jezdni. Im wiňcej jest tych wnňk oraz im wiňksza jest
ich objňtośń – tym tłumienie hałasu jest wiňksze.
Ciche nawierzchnie określane sņ czasami mianem
„nawierzchni o zwiňkszonej zawartości wolnej przestrzeni”.
W Europie i na świecie stosowanych jest wiele typów i rodzajów cichych nawierzchni jezdni. Na wy-

bór określonego rodzaju nawierzchni wpływ bňdņ
miały nie tylko właściwości tłumiņce, ale równieş
warunki klimatyczne – przede wszystkim w kontekście utrzymania tych nawierzchni w okresie zimowym (kwestia ta zostanie omówiona w dalszej czňści rozdziału).
Skutecznośń akustyczna cichych nawierzchni zaleşy
przede wszystkim od jej budowy, prňdkości ruchu
oraz kategorii pojazdów samochodowych (dla pojazdów lekkich skutecznośń akustyczna jest wiňksza
niş dla pojazdów ciňşkich). Im wiňksza prňdkośń
ruchu, tym tłumienie hałasu jest wiňksze. Wynika
stņd, şe stosowanie cichych nawierzchni drogowych
jest szczególnie uzasadnione na drogach zamiejskich, gdzie prňdkośń ruchu jest wyşsza niş w terenach zabudowanych. Ponişej na Rys. 7 przedstawiono porównanie poziomu mocy akustycznej pojazdów lekkich na dwóch nawierzchniach: asfaltobetonie oraz na cichej nawierzchni zastosowanej w Poznaniu na ul. Serbskiej (na odcinku od Ronda Solidarności do ul. Naramowickiej), w funkcji prňdkości
ruchu.
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Rys. 7. Poziom mocy akustycznej pojazdów lekkich, na nawierzchni asfaltobeton oraz na cichej nawierzchni
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Jak widań z powyşszego rysunku róşnica w poziomie hałasu generowanego na dwóch nawierzchniach zaleşy od prňdkości ruchu: im wiňksza prňdkośń tym skutecznośń akustyczna cichych nawierzchni, określona jako róşnica poziomu hałasu na
nawierzchni asfaltobeton oraz na cichej nawierzchni,
jest wiňksza. W warunkach miejskich, w zaleşności
od rodzaju nawierzchni oraz prňdkości ruchu, skutecznośń akustyczna cichych nawierzchni moşe wynosiń do kilku decybeli. Na terenach pozamiejskich
skutecznośń ta jest wiňksza.

drogach pozamiejskich, gdzie prňdkośń ruchu jest
zdecydowanie wiňksza (np. na drogach szybkiego
ruchu). Podczas ruchu pojazdu z duşņ prňdkościņ,
pomiňdzy nawierzchniņ jezdni a kołem samochodu
wytwarza siň bardzo duşe ciśnienie powietrza, które
„wypycha” zanieczyszczenia w stronň dolnych
warstw jezdni. W takiej sytuacji moşna mówiń
o samooczyszczajņcych właściwościach nawierzchni
jezdni.

W przeciwieństwie do innych metod redukcji hałasu,
np. ekranów akustycznych czy ograniczeń prňdkości
ruchu, ciche nawierzchnie nie sņ negatywnie odbierane przez mieszkańców. Przeprowadzone w tym
zakresie badania ankietowe w Poznaniu pokazały
dobry subiektywny odbiór takich nawierzchni.

Zmiana skuteczności akustycznych z czasem oraz
inne aspekty zwiņzane z cichymi nawierzchniami
(m.in. subiektywna ocena nawierzchni, koszty zimowego utrzymania i czyszczenia) przedstawiono
m.in. w pracach:


Noise reducing pavements. State of the art
in Denmark, Danish Road Institute, Report 141, 2005


Dodatkowņ zaletņ cichych nawierzchni jest wiňksze
bezpieczeństwo ruchu. Ze wzglňdu na zwiňkszonņ
zawartośń wolnej przestrzeni, woda nie zbiera siň na
powierzchni jezdni, ale zostaje bardzo szybko odprowadzona w głņb – w stronň nişszych warstw.
Najwiňkszņ wadņ cichych nawierzchni drogowych
jest spadek ich efektywności (skuteczności akustycznej) z czasem. Jest to spowodowane przez zanieczyszczenia, które wypełniajņ pory na powierzchni jezdni. Zmniejszenie ich objňtości powoduje
zmniejszenie właściwości absorpcyjnych. W warunkach miejskich, ciche nawierzchnie tracņ swoje właściwości tłumiņce juş po upływie 2-3 lat od połoşenia. Tak szybkiego spadku właściwości akustycznych
nie obserwuje siň dla nawierzchni ułoşonych na

L. E. Larsen, Cost-benefit analysis on noisereducing pavements, Danish Road Institute Report
146 2005


Report on Recycling of porous asphalt in
comparison with dense asphalt, Silvia Project Report, SILVIA-036-01-WP3-260204


Quiet pavement systems in Europe. Chapter
two: maintenance,
http://international.fhwa.dot.gov
Clogging of porous pavements – International experiences, Danish Road Institute, Technical
note 55, 2007

Dziennik Urzňdowy
Województwa Lubuskiego Nr 39

– 3965 –

R. Gołňbiewski, Changes in the acoustic
properties of road porous surface with time, Archives of Acoustics, 33, 2, 151-164, 2008
Golebiewski, R. Makarewicz, M. Nowak, A.
Preis, Traffic noise reduction due to the porous road
surface, Applied Acoustics, 64, 481-494, 2003
Noise reducing pavements in Japan – study
tour report, Danish Road Institute, Technical note
31, 2005
Performance management of low noise
pavements, a decision support guide, Technical
Report, Project ERA-NET ROAD, 2007
DEVELOPMENT OF MAINTENANCE PRACTICES FOR OREGON F-MIX. INTERIM REPORT. SPR
371, Oregon Department of Transportation, 1999
Zmiana poziomu hałasu samochodowego
Redukcja hałasu samochodowego w poblişu
drogi, po której poruszajņ siň pojazdy lekkie (osobowe, dostawcze) i ciňşkie (ciňşarowe, autobusy)
spowodowana wymianņ nawierzchni asfaltowej na
cichņ, zaleşy przede wszystkim od właściwości akustycznych cichej nawierzchni. Jak wynika z przeprowadzonej wcześniej analizy skutecznośń akustyczna
cichych nawierzchni drogowych zaleşy od kategorii
pojazdów oraz prňdkości ruchu. Skutecznośń dla
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pojazdów ciňşkich jest mniejsza niş dla pojazdów
lekkich, a wynika to przede wszystkim z innych ŝródeł hałasu obu pojazdów: w przypadku pojazdu
ciňşkiego dominujņcym ŝródłem hałasu, do kilkudziesiňciu kilometrów na godzinň, jest silnik. Natomiast ciche nawierzchnie redukujņ przede wszystkim hałas toczenia, a w mniejszym stopniu hałas
odbity od powierzchni drogi. Dla pojazdów lekkich
hałas toczenia staje siň dominujņcy juş powyşej ok.
35-40 km/godz., i dla tych prňdkości wpływ cichych
nawierzchni jest juş widoczny.
Dodatkowym czynnikiem, który wpływa na wypadkowņ redukcjň hałasu po wymianie nawierzchni
jezdni na cichņ, sņ wzajemne relacje, przed i po
wymianie nawierzchni, prňdkości ruchu oraz procentu udziału pojazdów ciňşkich w potoku ruchu.
Problem ten podjňto m.in. w pracy R.Gołňbiewski,
Changes in the acoustic properties of road porous
surface with time, Archives of Acoustics, 33, 2, 11164, 2008. Na potrzeby niniejszego opracowania
wykonano obliczenia zmian poziomu hałasu samochodowego, przed i po wymianie nawierzchni drogi,
przy znanej prňdkości ruchu oraz znanym procentowym udziale pojazdów ciňşkich – w obu okresach
czasu. Wyniki obliczeń przedstawiono na Rys. 8 oraz
Rys. 9.
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Rys. 3. Redukcja hałasu samochodowego na skutek wymiany nawierzchni drogi na cichņ
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Rys. 4. Redukcja hałasu samochodowego na skutek wymiany nawierzchni drogi na cichņ
Rys. 8 przedstawia zmianň poziomu hałasu przy
załoşeniu takiej samej prňdkości ruchu (dla obu kategorii pojazdów) przed i po wymianie nawierzchni
oraz dodatkowo przy takim samym procencie udziału pojazdów ciňşkich. Dla prňdkości ruchu V=50
km/godz. przyjňto, şe skutecznośń akustyczna, dla
pojazdów lekkich, wynosi 6 dB, natomiast dla pojazdów ciňşkich – 2 dB. Jak widań, gdy procent udziału
pojazdów ciňşkich wynosi 0 % – wówczas, zgodnie
z oczekiwaniami, redukcja hałasu równa jest skuteczności nawierzchni dla pojazdów lekkich. Im
wiňkszy udział pojazdów ciňşkich w potoku ruchu,
tym redukcja hałasu samochodowego mniejsza.
Na kolejnym rysunku (Rys. 9) przedstawiono równieş zmianň poziomu hałasu samochodowego po
wymianie nawierzchni drogi na cichņ, przy czym
załoşono, şe w obu okresach czasu inny jest udział
procentowy pojazdów ciňşkich. Przed wymianņ nawierzchni jezdni, udział tych pojazdów wynosił 10,
20 i 30%, natomiast po wymianie zmieniał siň od
wartości sprzed wymiany (odpowiednio 10, 20
i 30%) do 0%. Otrzymane wyniki pozwoliły określiń
zmianň poziomu hałasu na skutek wymiany nawierzchni drogi na nowņ – cichņ oraz zmniejszeniem
liczby pojazdów ciňşkich. Jeśli przed wymianņ nawierzchni drogi, procent udziału pojazdów ciňşkich
wynosił 10% a po wymianie – 0%, to efektywna
zmiana poziomu hałasu samochodowego wynosi
9.5 dB. Im wiňkszy procent udziału pojazdów ciňşkich przed wymianņ i jednocześnie mniejszy – po
wymianie, to wówczas spadek poziomu hałasu jest
wiňkszy.
Zimowe utrzymanie cichych nawierzchni

Wzglňdy akustyczne, tzn. utrzymywanie skuteczności akustycznej cichych nawierzchni jezdni w dłuşszym okresie czasu, wymagajņ innego sposobu
utrzymania tych nawierzchni w okresie zimowym.
Jak wynika z literatury nawierzchnie takie, wymagajņ „wcześniejszej reakcji” w okresie zimowym.
Temperatura tych nawierzchni spada szybciej niş
nawierzchni tradycyjnych i nie moşna doprowadziń
do sytuacji, gdy woda znajdujņca siň w porach zamarznie – prowadzi to bowiem do zniszczenia struktury górnej warstwy nawierzchni jezdni. W okresie
zimowym, w celu zapobiegniňciu zamarzniňciu wody na powierzchni jezdni stosuje siň sól, nie zaleca
siň natomiast stosowania piasku. Na nawierzchniach tradycyjnych sól miesza siň z wodņ na powierzchni jezdni, natomiast w przypadku nawierzchni ze zwiňkszonņ zawartościņ wolnej przestrzeni,
proces ten dokonuje siň wewnņtrz por. Z tego powodu „zapotrzebowanie” na sól tych nawierzchni
jest wiňksze. Ocenia siň, şe moşe byń ono o 25-100%
wiňksze niş dla nawierzchni tradycyjnych. W Holandii szacuje siň, şe w okresie zimowym, na cichych
nawierzchniach, w stosunku do nawierzchni tradycyjnych, zuşywa siň o 50% wiňcej soli.
Czyszczenie cichych nawierzchni
Aby utrzymań skutecznośń akustycznņ w długim
okresie czasu zalecane jest czyszczenie cichych nawierzchni w celu usuniňcia zanieczyszczeń z wnňk.
Zaleca siň czyszczenie cykliczne, 2 razy w ciņgu roku,
przy czym czňstośń tej operacji zaleşy od prňdkości
ruchu na drodze oraz natňşenia ruchu (zalecenia
stosowane w Holandii). Im wyşsza prňdkośń ruchu
i wiňksze natňşenie ruchu tym rzadziej trzeba czyściń
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ciche nawierzchnie. Pierwsze czyszczenie powinno
odbyń siň najdalej pół roku po połoşeniu nawierzchni. Jeśli doprowadzi siň do całkowitego wypełnienia
wnňk na powierzchni jezdni – nie bňdzie moşliwe
skuteczne wyczyszczenie takiej nawierzchni.
Obecnie stosuje siň róşne metody czyszczenia. Najczňściej wykorzystuje siň strumień wody pod bardzo
duşym ciśnieniem (ok. 100 bar), a nastňpnie, przy
wykorzystaniu specjalnej rury ssņcej, wyciņga siň
wodň razem z zanieczyszczeniami (metoda stosowana n.in. w Holandii). Po odfiltrowaniu, wodň
moşna wykorzystań do dalszych operacji czyszczenia. Ciche nawierzchnie czyści siň równieş przy wykorzystaniu powietrza pod bardzo duşym ciśnieniem. Wybór określonej metody czyszczenia jest
uzaleşniony od jej skuteczności – określonej jako
ilośń zgromadzonych zanieczyszczeń oraz kosztów.
Jeśli określona metoda czyszczenia pozwala zgromadziń stosunkowo niewielkņ ilośń zanieczyszczeń –
naleşy jņ stosowań czňściej, jeśli natomiast metoda
cechuje siň wiňkszņ efektywnościņ – stosuje siň jņ
rzadziej.
Z danych literaturowych wynika, şe najbardziej skutecznņ metodņ, stosowanņ m.in. w Holandii, jest
metoda wykorzystujņca wodň. Niestety jest ona
równieş najdroşsza (z tego powodu wykorzystuje siň
takie urzņdzenia, które pozwalajņ na odzyskiwanie
wody do dalszych operacji). Najtańszym sposobem
Wysokość ekranu akustycznego
[m]
2
3

4

jest czyszczenie przy wykorzystaniu powietrza, przy
czym jest to metoda mniej efektywna, przez co naleşy jņ stosowań bardzo czňsto w ciņgu roku.
Analizň kosztów oraz efektywności czyszczenia cichych nawierzchni przy wykorzystaniu róşnych metod, przedstawiono w pracy Noise reducing pavements in Japan – study tour report, Danish Road
Institute, Technical note 31, 2005 oraz L. Larsen, H.
Bendtsen, Costs and perceived noise reduction of
porous asphalt pavements, Inter Noise 2001, Hague,
August 27-30, 2001.
2.3.4. Ekrany akustyczne
Do najskuteczniejszych metod redukcji hałasu samochodowego zalicza siň ekrany akustyczne. Ich
skutecznośń akustyczna zaleşy od wysokości i długości ekranu, od odległości ekranu od ŝródła hałasu
oraz od lokalizacji punktu obserwacji. Ponişej w Tab.
17 przedstawiono, dla przykładu, skutecznośń akustycznņ ekranu o róşnych wysokościach (przy załoşeniu, şe ekran jest nieskończenie długi) dla kilku
wybranych lokalizacji punktu obserwacji.
Tab. 17. Skutecznośń akustyczna ekranu (odległośń
ekranu od ŝródła dŝwiňku: 4 m, odległośń punktu
obserwacji od ekranu: 10 m).

Wysokość punktu obserwacji
[m]
4
3
2
4
3
2
4
3
2

Stosuje siň wiele technologii ekranów akustycznych,
m.in.: ekrany pochłaniajņce, odbijajņce oraz rozpraszajņce. W zaleşności od potrzeb ekrany mogņ byń
przezroczyste (szklane), betonowe, drewniane, wykonane z donic kwiatowych.
2.3.5. Redukcja hałasu przy wykorzystaniu kilku
metod
Z wielu przyczyn stosowanie określonych metod
redukcji hałasu jest niemoşliwe lub niezasadne (np.
nie ma miejsca na budowň ekranu akustycznego).
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Skuteczność akustyczna ekranu
[dB]
5
6.8
9.1
11.8
13.5
15
16.3
17.5
18.5

W takich sytuacjach stosuje siň kilka metod majņcych na celu poprawň warunków akustycznych
w danym miejscu. Ponişej, w Tab. 18 przedstawiono
wyniki obliczeń równowaşnego poziomu dŝwiňku,
LAeqT, przy zmianie natňşenia ruchu pojazdów lekkich, zmianie procentowego udziału pojazdów ciňşkich, zmianie prňdkości ruchu oraz dodatkowo wymianie nawierzchni jezdni na cichņ. Jak widań stosujņc jednocześnie kilka metod redukcji moşna osiņgnņń znaczny spadek poziomu hałasu.
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Tab. 18. Równowaşny poziom dŝwiňku przy zastosowaniu kilku metod przeciwhałasowych
Liczba pojazdów
lekkich

Procent pojazdów
ciňşkich w całkowitym potoku ruchu

Prňdkośń ruchu*),
V [km/godz.]

Asfaltobeton

Cicha nawierzchnia

10 000

15%

70

71.3

65.3

10 000

2%

70

67.9

61.9

5 000

15%

70

68.2

62.2

5 000

2%

70

64.9

58.9

10 000

15%

60

70.9

65.9

10 000

2%

60

67.5

62.5

5 000

15%

60

67.9

62.9

5 000

2%

60

64.5

59.5

10 000

15%

50

68

64

10 000

2%

50

65.3

61.3

5 000

15%

50

64.9

60.9

5 000

2%

50

62.3

58.3

LAeqT [dB]

*) Załoşono, şe prňdkośń ruchu dla pojazdów lekkich i ciňşkich jest taka sama
2.4. Termin realizacji programu, w tym koszty realizacji poszczególnych zadań
Program ochrony przed hałasem dla dwóch odcinków dróg województwa lubuskiego (droga Nr 2,
odcinek 2_62_3 – powiat świebodziński oraz Nr 3,
odcinek 3_305_0 – powiat nowosolski) przedstawiono w trzech wariantach:
wariant podstawowy,
wariant rozszerzony,
wariant maksymalny.
Podstawņ kaşdego nastňpnego wariantu jest wariant poprzedni, tj. podstawņ wariantu rozszerzonego jest wariant podstawowy, a podstawņ wariantu
maksymalnego jest wariant rozszerzony.
Realizacja wariantu podstawowego jest w pełni
skorelowana z planami inwestycyjnymi zarzņdzajņcego hałasem, co jest gwarantem jego realizacji.
Realizacja wariantu rozszerzonego i maksymalnego
uzaleşniona jest od moşliwości finansowych zarzņdzajņcego hałasem.

Ponişej, w Tab. 19 przedstawiono szczegółowy
harmonogram oraz szacunkowe koszty zwiņzane
z realizacjņ poszczególnych zadań. Na ostateczny
kształt harmonogramu oraz listň proponowanych
działań wpływ miały zrealizowane, przez Generalnņ
Dyrekcjň Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Zielonej Górze, inwestycje drogowe, w okresie pomiňdzy mapņ akustycznņ a zadaniem opisanym w niniejszym opracowaniu.
W okresie pomiňdzy mapa akustycznņ a programem ochrony przed hałasem, została wybudowana nowa droga krajowa Nr 3. Na mocy ustawy
z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst
jednolity Dz. U. Nr 19 z 2007r. z póŝniejszymi zmianami, art. 10, ust. 5) stary odcinek drogi został pozbawiony kategorii drogi krajowej. Pomimo to,
w ramach niniejszego dokumentu została przeprowadzona analiza zmian klimatu akustycznego
w wyniku wybudowania nowej drogi Nr 3.
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Tab. 19. Harmonogram oraz szacunkowe koszty realizacji poszczególnych zadań

Zadanie

Lata realizacji

Szacunkowe

Źródło finan-

2011 2012 2013

koszty [zł]

sowania

Opis zadania
Wariant podstawowy

Świebodzin (obwodnica) – droga krajowa Nr 2, 62+350÷69+940
Ograniczenie
prędkości
ruchu

Ograniczenie prędkości ruchu, do
40 km/godz. (przy zastosowaniu
dwóch fotoradarów), w porze dziennej i nocnej, na odcinku drogi od km
62+350 do km 63+650 (m. Wilkowo).

x

—)

—

Ograniczenie
prędkości
ruchu

Ograniczenie prędkości ruchu, do
50 km/godz. (przy zastosowaniu fotoradaru), w porze dziennej i nocnej, na
odcinku drogi od km 67+500 do km
68+500.

x

200 000,00

Środki własne
GDDKiA

5 000 000 000,00

Środki własne
GDDKiA ,
Fundusz
Spójności w
ramach Programu Infrastruktura i
Środowisko

Budowa
obwodnicy

Budowa obwodnicy w ciągu drogi
2
Nr 3, na wysokości m. Świebodzin

1

3

)

4

Wariant podstawowy
Nowa Sól (przejście) – droga krajowa nr 3, 305+085÷311+440
Budowa
5
Budowa obwodnicy m. Nowa Sól
*)
obwodnicy
*) – brak informacji od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział Zielona Góra
______________________________________________1

*)

Na tym odcinku sņ juş zainstalowane fotoradary
We wschodniej czňści analizowanego odcinka drogi krajowej nr 2, tj. od km 67+380 do km 69+500, droga nr 2 i 3 biegnņ jednym śladem. Wybudowanie obwodnicy w ciņgu drogi krajowej nr 3 (na wschód od Świebodzina) wpłynie na zmniejszenie natňşenia ruchu na
przedmiotowym odcinku drogi nr 2. Niestety z uwagi na brak danych dot. zmian struktury i natňşenia ruchu oraz prňdkości pojazdów,
nie jest moşliwe określenie zmian klimatu akustycznego wokół drogi nr 2.
3
W roku 2010 rozpoczňto budowň drogi nr 3 na odcinku Miňdzyrzecz - Sulechów
4
Podana kwota dotyczy budowy odcinka drogi nr 3 na odcinku Gorzów Wielkopolski – Nowa Sól
5
Obwodnica m. Nowa Sól została oddana do uşytku w roku 2008
2
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Lata realizacji

Szacunkowe

Źródło finan-

2011 2012 2013

koszty [zł]

sowania

Opis zadania
Wariant podstawowy

Nowa Sól (przejście) – droga krajowa nr 3, 305+085÷311+440

Budowa
ekranu akustycznego

Budowa ekranu akustycznego wzdłuż
drogi nr 3 na wysokości szkoły w
m. Nowa Sól od km 307+100 do km
6
308+400

x

10 000 000,00

Środki własne
GDDKiA,
Fundusz
Spójności w
ramach Programu Infrastruktura i
Środowisko

Wariant rozszerzony
Świebodzin (obwodnica) – droga krajowa nr 2, 62+350÷69+940
Wymiana
nawierzchni
jezdni na
cichą

Wymiana nawierzchni asfaltowej na na7
wierzchnię cichą na odcinku drogi od km
62+350 do km 63+650 (m. Wilkowo).
Prędkość ruchu, w porze dziennej i nocnej – 50 km/godz.

Budowa
ekranu akustycznego

Budowa ekranu akustycznego od km
67+500 do km 68+500

x

x

260 000,00

Środki własne
GDDKiA

8

Środki własne
GDDKiA

)

Wariant maksymalny
Świebodzin (obwodnica) – droga krajowa nr 2, 62+350÷69+940
Czyszczenie
cichej nawierzchni
drogowej

Cykliczne czyszczenie cichej nawierzchni
drogowej – przynajmniej dwa razy w
ciągu roku (na odcinku drogi 62+350 do
km 63+650 – m. Wilkowo)

x

9

)

Środki własne
GDDKiA

6

Ekran akustyczny w poblişu nowej drogi nr 3. Budowa ekranu nastņpi po wybudowaniu drugiej nitki drogi nr 3
Zastosowana cicha nawierzchnia drogowa powinna siň charakteryzowań moşliwie duşņ skutecznościņ akustycznņ, która powinna
wynosiń min. 5-6 dB, dla pojazdów lekkich, przy prňdkości ruchu V = 50 km/godz. Skutecznośń akustyczna nawierzchni powinna byń
wyznaczona przy zgodnie z normņ PN-EN ISO 11819-1. Akustyka -- Pomiary wpływu nawierzchni dróg na hałas drogowy -- Czňśń 1:
Metoda statystyczna pomiaru podczas przejazdu
8
Na etapie tworzenia programu nie jest moşliwe podanie dokładnych kosztów zwiņzanych z budowņ ekranu akustycznego, z uwagi na
brak moşliwości określenia dokładnych parametrów ekranu akustycznego (omówienie tego problemu zawarto w rozdz. 4.1.5)
9
Na etapie tworzenia programu ochrony przed hałasem nie jest moşliwe określenie kosztów zadania
7

2.5. Koszty realizacji programu, w tym koszty
realizacji poszczególnych zadań

w ramach niniejszego programu ochrony przed hałasem.

Ponişej, w Tab. 20, przedstawiono szacunkowe koszty, zwiņzane z realizacjņ poszczególnych zadań
Tab. 20. Szacunkowe koszty zwiņzane z poszczególnymi rozwiņzaniami przeciwhałasowymi
Zadanie
Ograniczenie prňdkości ruchu (zakup fotoradaru)
Wymiana nawierzchni drogowej na „cichņ” *)
Czyszczenie cichych nawierzchni**)
Ekran akustyczny***)

Koszt [zł]
200 000,00 / szt.
20 – 25 / m2
brak danych
1 000 / m2

*) cena w zaleşności od typu i rodzaju cichej nawierzchni. Podane kwoty dotyczņ tylko wymiany górnej warstwy nawierzchni jezdni.
Z przekazanych, przez jednego z producentów cichych nawierzchni oraz innych oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad informacji wynika, şe wymiana nawierzchni jezdni na cichņ nie wymaga znaczņcych zmian w konstrukcji dolnych warstw nawierzchni w porównaniu z innymi tradycyjnymi nawierzchniami;
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**) w Polsce nie ma şadnych dostňpnych danych przedstawiajņcych koszty zwiņzane z czyszczeniem cichych nawierzchni. W pracy
Noise reducing pavements in Japan – study tour report, Danish Road Institute, Technical Note 31, w zaleşności od wykorzystanej metody, koszt zwiņzany z czyszczeniem 1m2/rok, wacha siň od 4 do 20 Euro;
***) cena ekranu akustycznego zaleşy przede wszystkim od wysokości (koszt fundamentowania) i rodzaju uşytego materiału (wymagania akustyczne i architektoniczne); w niektórych przypadkach, np. w celu ochrony akustycznej ogródków działkowych, moşliwe jest
zastosowanie ekranu akustycznego w postaci wału ziemnego

2.6.

Źródła finansowania programu

Program ochrony przed hałasem dla dwóch odcinków dróg województwa lubuskiego (droga Nr 2,
odcinek 2_62_3 – powiat świebodziński oraz Nr 3,
odcinek 3_305_0 – powiat nowosolski), finansowany
bňdzie głównie ze środków własnych zarzņdzajņcego drogņ, tj. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad oddział Zielona Góra.
Potencjalnymi ŝródłami finansowania działań naprawczych w ramach niniejszego programu ochrony
środowiska przed hałasem mogņ byń równieş środki
finansowe pochodzņce z krajowych funduszy celowych:
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
EkoFunduszu,
Krajowego Funduszu Drogowego.
Moşliwe jest takşe uzyskanie kredytów bankowych
na preferencyjnych warunkach oraz korzystanie ze
środków funduszy europejskich (głównie funduszy
strukturalnych) w miarň ich dostňpności.
2.7. Wskazanie rodzajów informacji i dokumentów
wykorzystanych do kontroli i dokumentowania
realizacji programu
Działania wskazane w niniejszym programie ochrony środowiska przed hałasem podlegajņ monitorowaniu i kontroli w celu określenia osiņgniňtego efektu ekologicznego, tj. poprawy klimatu akustycznego.
Podstawowym
dokumentem
sprawozdawczym
przedstawianym kaşdego roku Sejmikowi Województwa powinien byń „Raport z realizacji Programu ochrony przed hałasem dla dwóch odcinków
dróg województwa lubuskiego (droga Nr 2, odcinek
2_62_3 – powiat świebodziński oraz Nr 3, odcinek
3_305_0 – powiat nowosolski)”.
Raport powinien zawierań:
1) Opisy poszczególnych zadań zrealizowanych
i bňdņcych w realizacji:
a) jednostkň odpowiedzialnņ za zadanie,
b) wydane decyzje administracyjne lub dokonane zgłoszenia,
c) harmonogram realizacji
i ŝródła finansowania,

zadania,

koszty

d) załoşone i uzyskane w wyniku realizacji rezultaty zadania,
e) weryfikacja skuteczności zadania (pomiary
akustyczne).
2) Informacje o ewentualnych zagroşeniach realizacji zadań Programu.
3) Informacje o wydanych aktach prawa miejscowego, majņcych wpływ na klimat akustyczny
otoczenia dróg (plany zagospodarowania, obszary ograniczonego uşytkowania). Dotyczy to
przede wszystkim terenów zlokalizowanych
w najblişszej odległości od ŝródła hałasu (drogi).
Raporty z przeprowadzanych pomiarów akustycznych powinny zawierań informacje o ŝródle hałasu
(natňşenie ruchu samochodowego z podziałem na
kategorie, prňdkości ruchu poszczególnych kategorii
pojazdów, stan i rodzaj nawierzchni drogowej, warunki atmosferyczne podczas prowadzonych pomiarów akustycznych, dokładny opis scenerii pomiarowej). Zebrane w ten sposób informacje pozwolņ
wykorzystań je nie tylko do kontroli realizacji niniejszego programu ochrony przed hałasem, ale równieş w celu analizy trendów zmian środowiska akustycznego oraz podczas prac nad nastňpnymi mapami akustycznymi.
Raport powinien byń tworzony w oparciu o:
1. Informacje przekazywane przez GDDKiA oddział
Zielona Góra o zrealizowanych i bňdņcych
w realizacji zadaniach,
a) wydane decyzje administracyjne, których
ustalenia zmierzajņ do osiņgniňcia celów
programu, w szczególności:
pozwolenia na budowň, pozwolenia na
uşytkowanie,
zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych,
b) sprawozdania z pomiarów poziomu dŝwiňku
przed rozpoczňciem zadania i po jego zakończeniu, w tym takşe analiz porealizacyjnych,
c) pomiarach poziomu hałasu wykonanych
GDDKiA oddział Zielona Góra w ramach innych zadań, w tym monitoringowych.
2. Informacje o przyjňtych w planach zagospodarowania przestrzennego zapisach dotyczņcych
rozwiņzań, majņcych na celu ograniczenie emisji hałasu do środowiska.
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nie i przyjmowanych zgłoszeń, których ustalenia zmierzajņ do osiņgniňcia celów Programu,

Zgodnie z art. 173 POŚ ochronň przed zanieczyszczeniami powstajņcymi w zwiņzku z eksploatacjņ
dróg (..) zapewnia siň poprzez:

3. rad gmin, terenów objňtych Programem, w zakresie uchwalania planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego,

1. stosowanie rozwiņzań technicznych ograniczajņcych rozprzestrzenianie zanieczyszczeń:

4. rad powiatów, terenów objňtych Programem,
w zakresie ustanawiania obszarów ograniczonego uşytkowania.

a) zabezpieczeń akustycznych,
b) zabezpieczeń przed przedostawaniem siň zanieczyszczonych wód opadowych do gleby
lub ziemi,
c) środków umoşliwiajņcych usuwanie odpadów powstajņcych w trakcie eksploatacji
dróg;
2. właściwņ organizacjň ruchu.
Powyşsze obowiņzki spoczywajņ na podmiotach
projektujņcych określone rozwiņzania komunikacyjne, a takşe na ich wykonawcach oraz podmiotach,
które bňdņ nimi zarzņdzały. Z tego katalogu nie
moşna wyłņczyń równieş organów administracji
wydajņcych pozwolenia na realizacjň tych przedsiňwziňń oraz czuwajņcych nad prawidłowņ ich realizacjņ i funkcjonowaniem.
3.1. Organy administracji właściwe do przekazywania organowi przyjmującemu program informacji
o wydawanych decyzjach, których ustalenia zmierzają do osiągnięcia celów programu
Na podstawie podziału kompetencji organów administracji ustalono powiņzania pomiňdzy poszczególnymi uczestnikami Programu.
Program zostanie uchwalony przez Sejmik Województwa Lubuskiego. Organem, który bňdzie kontrolował realizacjň Programu i raportował jego postňpy bňdzie Marszałek Województwa. Obowiņzki
innych organów bňdņ dotyczyły głównie informacji
o wydawanych decyzjach i aktach prawa miejscowego majņcych wpływ na realizacjň Programu
i ograniczone sņ do działań o charakterze sprawozdawczym. Uprawnienie Sejmiku Województwa do
şņdania takich informacji ma za zadanie zwiňkszyń
moşliwości całościowej oceny sytuacji wpływajņcej
na przekroczenie standardów środowiska i szybsze
podejmowanie właściwych rozstrzygniňń.
Marszałek Województwa przekazuje w terminie do
31 marca kaşdego roku Sejmikowi Województwa
„Raporty z realizacji Programu ochrony przed hałasem dla dwóch odcinków dróg województwa lubuskiego (droga Nr 2, odcinek 2_62_3 – powiat świebodziński oraz Nr 3, odcinek 3_305_0 – powiat nowosolski)” za rok ubiegły. Informacje do Raportu
Marszałek Województwa uzyskuje od:
1. podmiotów zobowiņzanych do realizacji zadań
Programu, tj. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział Zielona Góra,
2. organów administracji budowlanej, terenów
objňtych Programem, w zakresie wydawanych
pozwoleń budowlanych, decyzji na uşytkowa-

3.2. Organy administracji właściwe do wydawania
aktów prawa miejscowego
Organami administracji w zakresie uchwalania planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego sņ Rady Gmin, terenów objňtych niniejszym programem ochrony przed hałasem.
3.3. Organy administracji właściwe do monitorowania realizacji programu lub etapów programu
Organem właściwym do kontroli realizacji programu
ochrony przed hałasem dla dwóch odcinków dróg
województwa lubuskiego (droga Nr 2, odcinek
2_62_3 – powiat świebodziński oraz Nr 3, odcinek
3_305_0 – powiat nowosolski) jest Marszałek województwa lubuskiego.
3.4. Podmioty korzystające ze środowiska i ich
obowiązki
Wszystkie obowiņzki ustanowione w Programie zostały uzasadnione moşliwościami ich zastosowania.
Oceniajņc moşliwości realizacji poszczególnych zadań brano pod uwagň zarówno moşliwości techniczne, technologiczne oraz finansowe zarzņdcy
ŝródła hałasu.
Do realizacji zadań opisanych w niniejszym Programie został zobowiņzany zarzņdca drogi krajowej
Nr 2 i 3, którym obecnie jest Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad oddział Zielona Góra.
Poza obowiņzkami prawa miejscowego jakim jest
Program, zarzņdca drogi jest zobowiņzany, zgodnie
z przepisami POŚ, jako uşytkownik instalacji, do
zapewnienia przestrzegania wymogów ochrony
środowiska. Obowiņzki zarzņdcy ŝródła hałasu polegajņ na:
dotrzymywaniu standardów emisji hałasu
(art. 141 POŚ),
zapewnieniu prawidłowej eksploatacji
urzņdzenia, tzn. nie powodujņcej przekroczenia standardów jakości środowiska
(art. 144 POŚ),
prowadzeniu okresowych pomiarów wartości emisji hałasu (art. 147 ust.1 POŚ), lub
ciņgłych pomiarów wielkości emisji w razie wprowadzenia do środowiska znacznych ilości hałasu (art. 147 ust. 2 POŚ),
przy czym pomiary powinny zostań przeprowadzane przez odpowiednie laboratoria (art. 147a POŚ),
ewidencjonowaniu oraz przechowywaniu
wyników pomiarów przez 5 lat (art. 147
ust. 6 POŚ),
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przedstawianiu właściwemu organowi
ochrony środowiska oraz wojewódzkiemu
inspektorowi ochrony środowiska wyników wykonanych pomiarów (art. 149 ust.1
POŚ),
zgłaszaniu do eksploatacji instalacji niewymagajņcej pozwolenia, mogņcej jednak
negatywnie oddziaływań na środowisko
(art. 152 POŚ),
stosowaniu zabezpieczeń akustycznych
i właściwej organizacji ruchu w celu
ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem hałasem (art. 173 POŚ),
dotrzymaniu standardów jakości środowiska (rozumiany jako obowiņzek zachowania dopuszczalnych poziomów hałasu –
art. 174 POŚ),
prowadzeniu okresowych lub ciņgłych
pomiarów wartości poziomu hałasu
w środowisku (art. 175 POŚ),
przedstawianiu właściwemu organowi
ochrony środowiska oraz wojewódzkiemu
inspektorowi ochrony środowiska wyników wykonanych pomiarów (art. 177 ust. 1
POŚ),
sporzņdzaniu, co 5 lat map akustycznych
(fragmentów) dla terenów w otoczeniu
obiektów mogņcych negatywnie wpływań
na środowisko (art. 179 ust.1 i 3 POŚ),
niezwłocznym przedłoşeniu fragmentów
map akustycznych obejmujņcych określony powiat właściwemu marszałkowi województwa i staroście (art. 179 ust. 4 pkt 1
POŚ),
niezwłocznym przedłoşeniu fragmentów
map akustycznych obejmujņcych określone województwo właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska
(art. 179 ust. 4 pkt. 2 POŚ),
obowiņzku sporzņdzenia po raz pierwszy
mapy akustycznej w terminie 1 roku od
dnia, w którym obiekt został zaliczony do
obiektów, których eksploatacja moşe powodowań negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach (art. 179
ust. 5 POŚ).
4. UZASADNIENIA ZAKRESU ZAGADNIEŃ
4.1. Dane i wnioski wynikające ze sporządzonych
map akustycznych
4.1.1. Charakterystyka obszaru objętego mapą akustyczną, w tym uwarunkowań wynikających z ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego,
ograniczeń związanych z występowaniem istniejących obszarów ograniczonego użytkowania, a także
obszarów istniejących stref ochronnych
Charakterystykň obszaru objňtego mapņ akustycznņ
przedstawiono w rozdziałach 2.2.1 – 2.2.2, natomiast
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plany zagospodarowania przestrzennego – w rozdziale 4.3.3.
4.1.2. Charakterystyki terenów objętych programem, w tym liczby mieszkańców, gęstości zaludnienia oraz zakresu przekroczeń dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku
Charakterystykň terenów objňtych programem,
w tym liczby mieszkańców, gňstości zaludnienia
wraz z podaniem zakresu przekroczeń dopuszczalnym poziomów hałasu w środowisku przedstawiono
i omówiono w rozdziałach 2.2.1.1 oraz 2.2.2.1.
4.1.3. Charakterystyki techniczno-akustyczne źródeł
hałasu mających negatywny wpływ na poziom hałasu w środowisku
Klimat akustyczny na terenach połoşonych wokół
dróg krajowych kształtowany jest przede wszystkim
przez poruszajņce siň pojazdy samochodowe.
W rozdziale 2.3 omówiono czynniki, od których zaleşy poziom hałasu samochodowego. Dodatkowym,
niezwykle istotnym czynnikiem wpływajņcym na
poziom hałasu, jest stan techniczny pojazdów samochodowych – w tym przede wszystkim pojazdów
ciňşkich. Hałas tych pojazdów moşe byń dodatkowo
potňgowany na skutek ruchu po nierównej nawierzchni drogi. Z tego powodu modernizacje dróg
polegajņce na wzmacnianiu drogi i wyrównaniu
górnej warstwy nawierzchni jest działaniem wskazanym – prowadzņcym do zmniejszenia emisji hałasu samochodowego.
Do grupy pojazdów bardzo dokuczliwych naleşy
równieş zaliczyń motocykle poruszajņce siň z duşymi
prňdkościami ruchu – tzw. ścigacze.
W kontekście hałasu pojazdów drogowych zastosowanie ma ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo
o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 Nr 108, poz. 908
z póŝn. zm.). Zgodnie z przywołanym aktem prawnym pojazd uczestniczņcy w ruchu ma byń tak zbudowany, wyposaşony i utrzymany, aby korzystanie
z niego nie zakłócało spokoju publicznego przez
powodowanie hałasu przekraczajņcego poziom
określony w rozporzņdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbňdnego
wyposaşenia (Dz. U. z 2003r. Nr 32, poz. 262 z póŝn.
zm.).
Ruch niejednostajny jest kolejnym czynnikiem
wpływajņcym na hałas samochodowy. Ruch opóŝniony (hamowanie) i nastňpujņcy po nim ruch przyspieszony, jest przyczynņ wzrostu poziomu hałasu.
Upłynnienie ruchu poprzez stosowanie np. przewňşeń jezdni, oznacza zatem redukcjň tego hałasu.
Do bardzo dokuczliwych ŝródeł hałasu samochodowego zaliczajņ siň równieş:
wadliwie osadzone studzienki kanalizacyjne – przejeşdşajņce przez nie pojazdy samochodowe generujņ bardzo wysokie
chwilowe wartości poziomu dŝwiňku.
W trakcie prowadzenia prac modernizacyjnych naleşy zatem dołoşyń wszelkich
starań, aby były one osadzane z najwiňk-
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sza starannościņ – tak aby nie zapadały siň
z czasem,

i Autostrad oddział Zielona Góra. Działania te zostały ujňte w wariancie podstawowym.

przejazdy kolejowe – podczas przejazdu
pojazdów samochodowych przez przejazdy, generowany jest hałas o charakterze
impulsowym. W celu minimalizacji tego
hałasu powinno siň stosowań specjalne
maty tłumiņce oraz/lub nawierzchnie porowate.

Niniejszy program ochrony przed hałasem dotyczy
dwóch dróg krajowych, tj. odcinków drogi Nr 2 i 3.
W okresie pomiňdzy mapņ akustycznņ a programem
ochrony przed hałasem, dla m. Nowa Sól została
wybudowana obwodnica, a droga krajowa Nr 3, na
odcinku kilku kilometrów, zmieniła swój przebieg.
W efekcie stary przebieg drogi Nr 3 został pozbawiony kategorii drogi krajowej i został zaliczony do
kategorii dróg gminnych. W wyniku tej inwestycji
ruch tranzytowy omija m. Nowņ Sól. Niestety, na
dzień tworzenia niniejszego programu, nie ma dostňpnych şadnych danych pomiarowych dotyczņcych zmiany natňşenia ruchu oraz poziomu hałasu,
po wybudowaniu przedmiotowej obwodnicy (badania takie prowadzone sņ w tym roku w ramach generalnego pomiaru natňşenia ruchu samochodowego na drogach krajowych wraz z monitoringiem
hałasu). Nie moşna zatem stwierdziń jak zmienił siň
klimat akustyczny na terenach połoşonych w poblişu
starej drogi Nr 3. Spodziewań siň moşna zmniejszenia natňşenia ruchu samochodowego oraz zmiany
struktury ruchu (spadek udziału pojazdów ciňşkich
w całkowitym potoku ruchu). Niemniej jednak, wykazane w ramach mapy akustycznej, przekroczenia
dopuszczalnych poziomów dŝwiňku w środowisku
sņ znaczne i nie moşna spodziewań siň – po wybudowaniu obwodnicy – zmniejszenia wartości poziomów dŝwiňku do wartości dopuszczalnych.
Wnioskuje siň zatem przeprowadzenie dodatkowych
pomiarów akustycznych, które pozwolņ określiń
klimat akustyczny na obszarach wokół przedmiotowego odcinka drogi i ewentualnie zaproponowań
określone działania przeciwhałasowe (np. w ramach
prac nad przyszłņ mapņ akustycznņ).

4.1.4. Trendy zmian stanu akustycznego
Na obszarze, dla którego tworzony jest niniejszy
program ochrony przed hałasem, tj. w poblişu analizowanych odcinków dróg krajowych Nr 2 i 3, nie
prowadzono pomiarów akustycznych hałasu samochodowego w takim okresie czasu, który pozwoliłby
określiń trendy zmian klimatu akustycznego.
Jak wynika z publikowanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
corocznych raportów o stanie środowiska (lata
2004-2009) wzdłuş głównych tras komunikacyjnych
w województwie lubuskim odnotowywane sņ
znaczne (dochodzņce nawet do 15 dB) przekroczenia
wartości dopuszczalnych poziomu hałasu w środowisku. Pomiary hałasu komunikacyjnego w miastach wykazujņ, şe przewaşajņca czňśń terenów zabudowy mieszkaniowej sņsiadujņcej z głównymi
ulicami jest naraşona na wystňpowanie ponadnormatywnych poziomów hałasu, zarówno w porze
dziennej, jak i nocnej. Przekroczenia te na ogół wyşsze sņ w porze nocy i powodowane sņ głównie przez
pojazdy ciňşkie.
Raport „Stan środowiska w województwie lubuskim
w latach 2004-2008” podaje, şe liczba zarejestrowanych pojazdów w województwie systematycznie
rośnie i tak w ciņgu 4 lat pojazdów osobowych
przybyło o ok. 35%, natomiast pojazdów ciňşarowych o ponad 20%. Przekłada siň to na wzmoşone
natňşenie ruchu lokalnego i tranzytowego oraz powoduje rosnņce zagroşenie hałasem komunikacyjnym.
4.1.5. Koncepcje działań zabezpieczających środowisko przed hałasem
W niniejszym rozdziale przedstawiono i scharakteryzowano wszystkie proponowane w ramach Programu ochrony przed hałasem działania majņce na celu
zmniejszenie poziomu hałasu w środowisku.
Dla obu analizowanych odcinków dróg, działania
obnişajņce hałas zostały skorelowane z planami
inwestycyjnymi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych

Z powodu wybudowania obwodnicy dla analizowanego odcinka drogi krajowej i faktu pozbawienia jej
kategorii drogi krajowej, nie proponowano dla niej
şadnych innych działań. Jedynym wyjņtkiem jest
zapis dotyczņcy budowy ekranu akustycznego zlokalizowanego wzdłuş odcinka drogi Nr 3 (obwodnicy
Nowej Soli), od km 307+100 do km 308+400 (na wysokości Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im.
Jana Pawła II przy ul. Wojska Polskiego 106 w Nowej Soli). Zwiņzane jest to z przekroczeniami dopuszczalnego poziomu dŝwiňku A na granicy terenu
szkoły, co wynika m.in. z przeprowadzonych w latach 2008 – 2010 pomiarów akustycznych (Tab. 21).
Ekran ten zostanie wybudowany po ukończeniu inwestycji zwiņzanej z budowņ drugiej jezdni drogi
Nr 3.
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Tab. 21. Wyniki pomiarów równowaşnego poziomu dŝwiňku A na granicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Jana Pawła II przy ul. Wojska Polskiego 106 w Nowej Soli
Rok
I tura
2008
II tura

Pora doby

Równowaşny poziom
dŝwiňku A [dB]

Przekroczenie LAeqT [dB]

600 – 2200

56.4

1.4

00

22 – 6

52.7

-

600 – 2200

00

57.2

2.2

00

54.5

-

00

6 – 22

57.3

2.3

2200 – 600

00

22 – 6
00

I tura
2009

54.4

-

00

55.3

0.3

00

54.0

-

00

56.4

1.4

00

22 – 6

52.4

-

600 – 2200

59.4

4.4

55.5

-w

00

II tura

6 – 22
00

22 – 6
00

I tura
2010
II tura

6 – 22
00

00

00

22 – 6

Propozycje rozwiņzań ograniczajņcych hałas samochodowy, w poszczególnych wariantach, dla analizowanych odcinków dróg przedstawiono ponişej
w tabeli (Tab. 22).
Na wielu terenach połoşonych wokół analizowanych
odcinków dróg krajowych, na których w mapie akustycznej wykazano przekroczenia wartości dopuszczalnych, nie ma technicznych moşliwości zapewnienia komfortu akustycznego rozumianego jako
spełnienie dopuszczalnych poziomów dŝwiňku A
w środowisku. W przypadku odcinka drogi Nr 2,
dodatkowym problemem był fakt zakończenia niedawno inwestycji polegajņcej na modernizacji drogi
polegajņcej na wzmocnieniu nawierzchni drogi i nie
podjňcie şadnych działań majņcych na celu redukcjň
hałasu samochodowego. Pomimo to, w Programie
zaproponowano działania, które spowodujņ poprawň klimatu akustycznego. W wariancie podstawowym zaproponowano ograniczenie prňdkości ruchu
(przy wykorzystaniu fotoradarów), a w kolejnych
wariantach (w dłuşszej perspektywie czasu) – wymianň nawierzchni drogi na cichņ.

W przypadku stosowania nawierzchni cichych zaleca
siň cykliczne ich czyszczenie – przynajmniej dwa
razy w ciņgu roku. Stosowane obecnie metody
czyszczenia cichych nawierzchni (oraz dodatkowo
podstawowe zasady zimowego utrzymania) omówiono w rozdziale 2.3.3.
W przypadku ekranów akustycznych zrezygnowano
z podania ich wysokości. Budowa kaşdego ekranu
powinna byń poprzedzona projektem akustycznym,
w którym naleşy uwzglňdniń zmianň natňşenia
i struktury ruchu. Tymczasem program ochrony
przed hałasem jest sporzņdzany w oparciu o mapň
akustycznņ, która jest obrazem stanu aktualnego.
Ponadto, wg aktualnych przepisów, ocenň skuteczności ekranu przeprowadza siň w oparciu o jednodobowe wskaŝniki oceny hałasu (równowaşny poziom dŝwiňku A dla pory dziennej i nocnej), a nie
wskaŝniki długookresowe, dla których wykonany
jest program ochrony przed hałasem.
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Tab. 22. Propozycje działań obnişajņcych poziom hałasu samochodowego dla trzech wariantów

Lokalizacja
Działanie

Numer
drogi

Odcinek / kilometraż

Ograniczenie prędkości ruchu, do
40 km/godz. (przy zastosowaniu dwóch
fotoradarów), w porze
dziennej i nocnej

2

62+350 – 63+650

Ograniczenie prędkości ruchu, do
50 km/godz. (przy zastosowaniu fotoradaru), w porze dziennej i
nocnej, na odcinku
drogi od km

2

67+500 – 68+500

Wariant

Spadek poziomu hałasu*)

Niestety, w opracowaniach dot.
map akustycznych dla analizowanych odcinków dróg, nie ma
Podstawowy
informacji na temat rzeczywistych
prędkości ruchu. W związku z
tym nie jest możliwe precyzyjne
określenie zmiany poziomu hałasu na skutek ograniczenia prędkości ruchu. W rozdziale 2.3.1
przedstawiono wyniki obliczeń,
z których wynika, że przy zmniejszeniu prędkości ruchu z 60 do
40 km/godz., dla pojazdów lekkich, otrzymujemy spadek poziomu hałasu o 3.1 dB, natomiast
przy zmianie z 70 do 40 km/godz.
– 5.4 dB (Tab. 15). Przy zmiani
Podstawowy prędkości ruchu z 60 do 50 i 70
do 50 otrzymujemy zmianę poziomu hałasu odpowiednio
1.6 dB i 3.9 dB.
Dla pojazdów ciężkich redukcja
hałasu na skutek zmniejszenia
prędkości ruchu jest mniejsza
(Tab. 16). Uwzględniając te wartości, szacuje się, że spodziewany spadek poziomu hałasu nie
będzie przekraczał ok. 2-3 dB.
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Lokalizacja
Działanie

Budowa obwodnicy

Budowa obwodnicy

Numer
drogi

2

3

Odcinek / kilometraż

Wariant

Spadek poziomu hałasu*)

Budowa obwodnicy
m. Nowa Sól10

Na odcinkach dróg, dla których
buduje się obwodnice, należy
spodziewać się zmniejszenia
natężenia ruchu samochodowego i w konsekwencji – zmniejszenie emisji hałasu samochodowego. Zmiana natężenia ruchu
o połowę oznacza redukcję hałasu o 3 dB. Niestety na tym etapie
prac nie jest znany dokładny
Podstawowy
spadek natężenia ruchu w wyniku wybudowania obwodnicy
m.Nowa Sól (w udostępnionych
przez GDDKiA oddz. Zielona
Góra materiałów nie ma informacji na ten temat). Z tego powodu
nie jest możliwe oszacowanie
redukcji hałasu wynikające ze
zmiany natężenia i struktury ruchu samochodowego.

Budowa obwodnicy
w ciągu drogi krajowej nr 3, na wysokości
m. Świebodzin

We wschodniej części analizowanego odcinka drogi krajowej nr
2, tj. od km 67+380 do km
69+500, droga nr 2 i 3 biegną
jednym śladem. Wybudowanie
obwodnicy w ciągu drogi krajowej
nr 3 (na wschód od Świebodzina)
Podstawowy wpłynie na zmniejszenie natężenia ruchu na przedmiotowym
odcinku drogi nr 2. Niestety z
uwagi na brak danych dot. zmian
struktury i natężenia ruchu oraz
prędkości pojazdów, nie jest
możliwe określenie zmian klimatu
akustycznego wokół drogi nr 2.
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Lokalizacja
Działanie

Wymiana nawierzchni
na cichą

Budowa ekranu akustycznego

Budowa ekranu akustycznego

Czyszczenie cichej
nawierzchni drogowej

Numer
drogi

2

2

3

2

Odcinek / kilometraż

Spadek poziomu hałasu*)

Wariant

62+350 – 63+650

W zależności od wykorzystanej
technologii, skuteczność akustyczna cichej nawierzchni dla
pojazdów lekkich może wynieść
do kilku decybeli.
Zmiana poziomu hałasu będzie
Rozszerzony zależała nie tylko od skuteczności akustycznej dla pojazdów
lekkich i ciężkich, ale również od
procentowego udziału pojazdów
ciężkich. Szczegółowa analiza
tego problemu została omówiona
w rozdziale 2.3.3.

67+500 – 68+500

W zależności od lokalizacji punktu obserwacji, tzn. od odległości i
Rozszerzony wysokości nad powierzchnią
ziemi, od kilku do kilkunastu decybeli11

307+100 –
308+400

62+350 – 63+650

Podstawowy

W zależności od lokalizacji punktu obserwacji, tzn. od odległości i
wysokości nad powierzchnią
ziemi, od kilku do kilkunastu decybeli

Maksymalny

Czyszczenie cichych nawierzchni
drogowych ma na celu zapewnienie właściwości pochłaniających, w dłuższym okresie czasu.
Jest zatem działaniem profilaktycznym, które należy podejmować cyklicznie – przynajmniej
dwa razy w ciągu roku.

*) róşnica 3dB, u osoby normalnie słyszņcej, powoduje odczuwalnņ róşnicň głośności. Rozróşnienie dwóch
sygnałów, których poziom róşni siň o mniej niş 3 dB jest praktycznie niemoşliwe

_______________________________________________
10
11

obwodnica m. Nowa Sól została oddana do uşytku w roku 2008;
oszacowanie skuteczności ekranów akustycznych bez parametrów ekranu, nie jest moşliwe
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4.2. Ocena realizacji poprzedniego programu
ochrony przed hałasem
Niniejszy program ochrony przed hałasem jest
pierwszym dla analizowanych odcinków dróg. Nie
moşna zatem dokonań oceny poprzedniego programu ochrony przed hałasem.
4.2.1. Zestawienie zrealizowanych zadań w zakresie
ochrony środowiska przed hałasem wraz z oceną
ich skuteczności i analizą poniesionych kosztów
W okresie pomiňdzy mapņ akustycznņ a programem
ochrony przed hałasem wybudowano obwodnicň m.
Nowa Sól (droga krajowa Nr 3) oraz przeprowadzono modernizacjň drogi Nr 3 (od km 62+200 do
66+090 w roku 2006 oraz od 66+090 do 70+320
w roku 2009/2010). Sņ to działania, które korzystnie
oddziałujņ na środowisko akustyczne. Budowa nowej drogi omijajņcej m.in. m. Nowa Sól powoduje
zmniejszenie liczby pojazdów samochodowych przejeşdşajņcych przez Nowņ Sól, co oznacza zmniejszenie uciņşliwości akustycznej. Niestety zarzņdca ŝródła hałasu – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad oddział w Zielonej Górze nie dysponuje
wynikami pomiarów natňşenia ruchu samochodowego oraz poziomu hałasu po oddania inwestycji do
uşytkowania. Nie moşna zatem ceniń skuteczności
tego działania w kontekście ochrony środowiska
przed hałasem.
Podobnie pozostałe podjňte działania, tj. wzmocnienie i modernizacja dwóch odcinków drogi krajowej
Nr 3, powinny skutkowań poprawņ warunków akustycznych w poblişu tych dróg. Jak wynika z przeprowadzonej w rozdziale 2.3 analizy czynników
wpływajņcych na poziom hałasu samochodowego,
działania te powinny w niewielkim stopniu poprawiń
warunki akustyczne (oraz dodatkowo bezpieczeństwo ruchu). Niestety, podobnie jak wcześniej
GDDKiA nie posiada danych pomiarowych, które
mogłyby potwierdziń to przypuszczenie.
4.2.2. Analiza niezrealizowanych części programu
wraz z przyczynami braku realizacji
Nie dotyczy.
4.3. Analiza materiałów, dokumentów i publikacji
wykorzystanych do opracowania programu ochrony przed hałasem
4.3.1. Polityka, strategia, plany, programy, o których mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska
Analizie poddano dokumenty strategiczne województwa lubuskiego pod kņtem obowiņzków dla
zarzņdzajņcego ŝródłem hałasu.
Głównym dokumentem determinujņcym rozwój
województwa lubuskiego i majņcym wpływ na pozostałe dokumenty na szczeblu powiatów i gmin jest
„Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego. Aktualizacja z horyzontem czasowym do 2020 roku”
przyjňta w dniu 19 grudnia 2005r. uchwałņ
Nr XXXVII/260/2005 przez Sejmik Województwa
Lubuskiego.
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Autorzy strategii zauwaşajņ niekorzystne trendy
wystňpujņce w zakresie hałasu drogowego. Szybki
rozwój motoryzacji, wzrost natňşenia ruchu drogowego, rozciņgniňcie siň godzin szczytu komunikacyjnego do godzin wieczornych, a nawet pory nocy
spowodowało zwiňkszenie obszarów naraşonych na
hałas samochodowy. Strategia jednak nie odnosi siň
w sposób bezpośredni do ochrony mieszkańców
województwa przed hałasem, wskazuje jednak na
uwarunkowania społeczno-gospodarcze rozwoju
regionu majņce wpływ na jego klimat akustyczny,
zwłaszcza w zakresie rozwoju infrastruktury transportowej (hałas drogowy i kolejowy).
Dokument „Strategia Rozwoju…” traktuje stosunkowo gňstņ sień drogowņ jako atut, natomiast słabņ
stronņ sieci drogowej (równieş kolejowej) jest niska
jakośń połņczeń drogowych. Poprawa jakości infrastruktury transportowej naleşy do najwaşniejszych
działań strategicznych województwa lubuskiego. Jak
podajņ autorzy strategii, w województwie nie ma
w zasadzie potrzeby budowy nowych połņczeń drogowych, konieczna jest jedynie dalsza ich modernizacja oraz podniesienia standardu utrzymania istniejņcych dróg. Budowa obwodnic pozwoli usprawniń
ruch tranzytowy jednocześnie poprawiajņc klimat
akustyczny w miastach.
Analizie poddano takşe dokument pn. „Strategia
Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego do
roku 2015” z marca 2004 roku. Dokument ten analizuje regionalny system transportowy (transport
kołowy, kolejowy, wodny oraz lotniczy) w województwie lubuskim. Za cele strategiczne uznano:
Zwiňkszenie dostňpności komunikacyjnej
oraz dostňpności usług transportowych dla
społeczeństwa i gospodarki regionu oraz integracja sieci drogowej województwa z krajowņ i miňdzynarodowņ sieciņ transportowņ
Kształtowanie kolejowego podsystemu
transportowego
przyczyniajņcego
siň
w stopniu najwyşszym do rozwoju gospodarczego województwa i podnoszenia jakości obsługi transportowej jego społeczeństwa
Poprawa funkcjonowania i podniesienie
poziomu infrastruktury drogowej
Stworzenie warunków dla pełnienia przez
rzeki i inne cieki wodne właściwych im
funkcji oraz zapewnienie udziału polskich
dróg wodnych w jednolitym systemie
dróg wodnych śródlņdowych Europy
Rozwój sieci połņczeń lotniczych krajowych i ich stabilizacja rozkładowa oraz
rozwój połņczeń z miastami Europy Zachodniej
Doskonalenie regionalnego transportu publicznego
Promowanie i rozwijanie komunikacji publicznej w obsłudze potrzeb przewozowych ludności
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Zwiňkszenie sprawności organizacji przewozów w województwie
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Usprawnienie zarzņdzania systemem transportu w województwie

zapewniń utrzymanie powszechnie stosowanych standardów dotyczņcych zdrowia
i środowiska, ustalonych m.in. przez WHO
w zakresie dopuszczalnych skaşeń powietrza i poziomów hałasu,

Stworzenie i rozwój systemu przewozów
kombinowanych/intermodalnych w województwie

chroniń ekosystemy dziňki nie przekraczaniu krytycznych ładunków i poziomów, zachowywań integralnośń ekosystemów,

Instytucjonalizacja regionalnego systemu
transportowego
Regionalna Strategia Rozwoju Transportu jest
zgodna z priorytetami Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego i zbieşna z narodowymi programami (Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej), które dotyczņ
rozwoju transportu i gospodarki, jak równieş z politykņ Unii Europejskiej.
Jeden z celów strategicznych „Strategii Rozwoju
Transportu…”, tj. regionalny system transportowy
województwa lubuskiego, powinien zapewniań,
łņcznie z innymi branşowymi programami, zrównowaşony rozwój społeczno-gospodarczy województwa, który powinien uwzglňdniań:
Ochronň zdrowia społeczeństwa i jakości
środowiska
Wykorzystywanie w sposób zrównowaşony nieodnawialnych i odnawialnych zasobów środowiska
Respektowanie krytycznych limitów dotyczņcych zdrowia i ekosystemów
Unikanie globalnych
skutków ekologicznych.

nieodwracalnych

Zrównowaşony system transportowy, w rozumieniu
Komisji Europejskiej to system, który:
Zapewnia dostňpnośń celów komunikacyjnych w sposób bezpieczny, nie zagraşajņcy zdrowiu i środowisku w sposób równy
dla obecnej i nastňpnej generacji,
Pozwala funkcjonowań efektywnie, oferowań moşliwości wyboru środka transportowego i podtrzymywań gospodarkň
i rozwój regionalny,
Ogranicza emisjň i odpady w ramach moşliwości zaabsorbowania ich przez ziemiň,

nie wzmagań niekorzystnych zjawisk globalnych obejmujņcych zmiany klimatyczne, niszczenie stratosferycznej warstwy
ozonowej.
Dochodzenie do zrównowaşonego transportu wiņşe
siň przemyśleniem dotychczasowych niekorzystnych
trendów i restrukturyzacjņ obecnych systemów
transportowych:
ograniczenie popytu na transport. Ograniczenie kongestii oraz towarzyszņcych jej
negatywnego wpływu na środowisko moşe byń rozwiņzane tylko przez zastosowanie alternatywnych środków transportu
oraz, poprzez odpowiednie planowanie
przestrzenne (stosowanie, w obszarach
silnie zurbanizowanych, mieszanych aktywności, lokalizacja Hadlu w poblişu stacji
i przystanków komunikacji zbiorowej),
ograniczenie potrzeby uşytkowania samochodu.
stosowanie bardziej proekologicznych
środków transportu (kolej, transport zbiorowy oraz niezmotoryzowane formy
transportu) w miejsce transportu drogowego.
Przeprowadzona w ramach „Strategii Rozwoju
Transportu…”, analiza SWOT, która jest kompleksowņ metodņ planowania strategicznego, wskazała
liczne „mocne strony” transportu drogowego
w województwie lubuskim. Sņ to m.in.
dogodne połņczenia drogowe łņczņce miasta wojewódzkiej z innymi miastami
w Polsce i Europie Zachodniej,
dobry układ sieci drogowej,
dobrze rozwiniňta infrastruktura wzdłuş
szlaków drogowych (stacje benzynowe,
hotele, itp.)

Zuşywa odnawialne zasoby w ilościach
moşliwych do ich odtworzenia,

znaczny udział dróg o twardej nawierzchni,

Zuşywa nieodnawialne zasoby w ilościach
moşliwych do ich zastņpienia przez odnawialne substytuty, przy minimalizowaniu
zajňcia terenu i hałasu.

Do słabych stron transportu drogowego na terenie
województwa lubuskiego zaliczono przede wszystkim:

Zrównowaşony system transportowy powinien zatem:
prowadziń do bezpiecznego, efektywnego
ekonomicznie i akceptowanego społecznie
dostňpu ludzi do miejsc, towarów i usług,

rozwiniňta komunikacja autobusowa.

niedorozwój oraz przeciņşenie istniejņcej
sieci drogowej
zły stan techniczny infrastruktury drogowej,
niedostateczne i niedostosowane do
współczesnych wymagań parametry techniczne i funkcjonalne sieci drogowej, tj.
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szerokośń jezdni, równośń i nośnośń nawierzchni),
ograniczona przepustowośń dróg,
brak obwodnic wielu miast,
wzrost zanieczyszczeń spalinami oraz natňşenia hałasu.
Celami strategicznymi polityki transportowej województwa lubuskiego sņ:
1. integracja sieci drogowej województwa z krajowņ i miňdzynarodowņ sieciņ transportowņ
oraz zwiňkszenie dostňpności komunikacyjnej
oraz dostňpności usług transportowych dla
społeczeństwa i gospodarki regionu,
2. doskonalenie regionalnego transportu publicznego,
3. usprawnienie zarzņdzania systemem transportu
w województwie.
Dla poszczególnych ww. celów strategicznych „Strategia…” formułuje cele główne i operacyjne:
1.1. Kształtowanie kolejowego podsystemu
transportowego przyczyniajņcego siň w stopniu
najwyşszym do rozwoju gospodarczego województwa i podnoszenia jakości obsługi transportowej
jego społeczeństwa;
stworzenie mechanizmów ekonomicznych
i prawnych w celu zwiňkszenia popytu na
transport kolejowy;
poprawa dostňpności transportu kolejowego dla podmiotów gospodarczych i podróşnych;
reaktywacja zawieszonych linii kolejowych
na bazie samorzņdowego taboru szynowego;
stałe zwiňkszanie udziału transportu kolejowego w przewozach;
remont i modernizacja infrastruktury kolejowej;
opracowanie i wdroşenie zasad funkcjonowania i finansowania regionalnych
przewozów kolejowych i infrastruktury kolejowej w województwie;
1.2. Poprawa funkcjonowania i podniesienie poziomu infrastruktury drogowej;
modernizacja i rozbudowa głównych dróg
w rejonie wraz z rozbudowņ infrastruktury
towarzyszņcej;
właściwe koordynowanie sieci i połņczeń
transportu drogowego województwa z krajowym systemem transportowym i miňdzynarodowņ sieciņ transportowņ;
ograniczenie negatywnego wpływu transportu drogowego na środowisko naturalne
i warunki şycia mieszkańców. Poprawa
bezpieczeństwa ruchu drogowego;
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1.3. Stworzenie warunków dla pełnienia przez
rzeki i inne cieki wodne właściwych im funkcji oraz
zapewnienie udziału polskich dróg wodnych w jednolitym systemie dróg wodnych śródlņdowych Europy;
realizacja kompleksowego programu modernizacji infrastruktury liniowej i punktowej drogi wodnej Odry zgodnie z wymogami umowy miňdzynarodowej AGN oraz
umowy dwustronnej polsko-niemieckiej;
zwiňkszenie udziału transportu wodnego
śródlņdowego w obsłudze popytu na
usługi transportowe w województwie;
1.4. Rozwój sieci połņczeń lotniczych krajowych,
miňdzynarodowych i ich stabilizacja rozkładowa
oraz rozwój połņczeń z miastami Europy Zachodniej;
oşywienie ruchu pasaşerskiego i towarowego;
wykorzystanie warunków dla rozwoju małych lotnisk w województwie lubuskim;
2.1. Promowanie i rozwijanie komunikacji publicznej w obsłudze potrzeb przewozowych ludności;
opracowanie i permanentna aktualizacja
Internetowego Informatora Komunikacji
Publicznej Województwa Lubuskiego;
poprawa jakości publicznego transportu
zbiorowego w aglomeracjach miejskich
i na obszarze podmiejskim na bazie samorzņdowego taboru szynowego;
otwarcie rynku przewozowego dla przewoŝników ze wszystkich krajów, wprowadzenie jednolitych regulacji rynkowych
Unii Europejskiej;
2.2. Zwiňkszenie sprawności organizacji przewozów w województwie;
poprawa
ekonomicznej
transportu;

efektywności

opracowanie metodyki badań i badanie
potrzeb w zakresie przewozów pasaşerskich;
2.1. Stworzenie i rozwój systemu przewozów
kombinowanych / intermodalnych w województwie
lubuskim;
utworzenie operatora transportu kombinowanego / intermodalnego, którego zadaniem byłoby uporzņdkowanie rynku
transportu kombinowanego oraz zorganizowanie systemu połņczeń krajowych
i miňdzynarodowych;
utworzenie nowoczesnego terminalu intermodalnego w regionie;
2.2. instytucjonalizacja regionalnego systemu
transportowego;
przejňcie infrastruktury kolejowej na funkcjonalnie spójnych odcinkach linii kolejo-
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wych przez samorzņdy terytorialne i utworzenie spółek samorzņdowych pod nazwņ
Lubuskie Sieci Kolejowe;
utworzenie Lubuskiego Zarzņdu Komunikacji;
utworzenie Banku Danych transportowych
Województwa Lubuskiego;
Wobec powyşszej analizy stwierdzono, şe zapisy
niniejszego programu ochrony środowiska przed
hałasem sņ w pełni zgodne ww. dokumentami strategicznymi województwa.
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4. ochrona przyrody:
wdroşenie systemu NATURA 2000;
ochrona obszarów i obiektów prawnie
chronionych;
5. ochrona powierzchni ziemi:
rekultywacja wyrobisk poeksploatacyjnych
oraz terenów po zamkniňtych lokalnych
składowiskach odpadów;

W niniejszym rozdziale wymieniono istniejņce programy ochrony środowiska obejmujņce analizowane odcinki dróg krajowych.

W zakresie ochrony środowiska przed hałasem,
głównym celem jest zmniejszenie skali naraşenia
mieszkańców na ponadnormatywny poziom hałasu
– przede wszystkim hałasu generowanego przez
środki transportu. Analizowany dokument dostrzega
potrzebň integracji zagroşeń zwiņzanych z oddziaływaniem hałasu z aspektami planowania przestrzennego.

Odcinek drogi Nr 2, Świebodzin (obwodnica), km
62+350÷69+940

Odcinek drogi Nr 3, Nowa Sól (przejście), km
305+085÷311+440

Dokument pn. „Program ochrony środowiska wraz
z planem gospodarki odpadami dla Gminy Świebodzin na lata 2004 – 2011” (Załņcznik do uchwały
Nr XXIII/241/04 Rady Miejskiej w Świebodzinie
z dnia 30.09.2004r.) wskazuje, iş najwiňkszymi ŝródłami uciņşliwości środowiskowych na obszarze
gminy Świebodzin jest komunikacja samochodowa
(droga krajowa Nr 2 i 3). Przeprowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska pomiary
akustyczne w miejscowościach Wilkowo i Świebodzin (przy drodze krajowej Nr 2) wykazały znaczne
przekroczenia dopuszczalnego poziomu dŝwiňku A,
zarówno w porze dziennej i nocnej. Na ponadnormatywny poziom hałasu naraşeni sņ równieş mieszkańcy wsi: Wityń, Gościkowo, Jordanowo i Rosin.

Dokument „Program ochrony środowiska dla Gminy Miejskiej Nowa Sól na lata 2004 – 2015 wraz
z planem gospodarki odpadami” podkreśla niekorzystne trendy w zakresie hałasu drogowego – coraz
wiňksze tereny zagroşone sņ przez hałas generowane przez ruch samochodów. Przeprowadzone przez
WIOŚ badania akustyczne pokazujņ znaczne przekroczenia dopuszczalnych poziomów dŝwiňku A
w środowisku (pomiary wykonane przed oddaniem
do uşytku nowej drogi Nr 3). Jako główne ŝródło
przekroczeń wskazuje siň ruch pojazdów ciňşkich.

4.3.2. Istniejące powiatowe lub gminne programy ochrony środowiska

Do innych ŝródeł hałasu, zdecydowanie mniej uciņşliwym, na terenie gminy zalicza siň zakłady przemysłu budowlanego i drzewnego.
Do priorytetów w zakresie ochrony środowiska na
terenie gminy Świebodzin zaliczono:
1. ochrona wód:
poprawa gospodarki wodno-ściekowej,
zwłaszcza na obszarach wiejskich;
ograniczenie emisji zanieczyszczeń obszarowych;
ochrona zlewni rzek i jezior;
2. ochrona powietrza atmosferycznego:
zmniejszenie emisji niskiej, w miastach ‘
i na terenach wiejskich;
ograniczenie emisji przemysłowej;
zmniejszenie
emisji
komunikacyjnej,
zwłaszcza na obszarach zurbanizowanych,
wzdłuş dróg krajowych;
3. ochrona przed hałasem:
zmniejszenie negatywnego oddziaływania
hałasu na człowieka i środowisko;

Jednocześnie autorzy opracowania podkreślajņ korzystne zmiany w zakresie emisji hałasu przemysłowego, co jest spowodowane przez zmniejszenie
liczby duşych zakładów bňdņcych ŝródłami znacznych przekroczeń poziomów dopuszczalnych.
Głównym celem określonym w „Programie ochrony
środowiska dla Gminy Nowa Sól” w zakresie ochrony przed hałasem jest zmniejszenie oddziaływania
hałasu komunikacyjnego w m. Nowa Sól. W tym
celu naleşy podjņń działania zmierzajņce do aktualizacji rozpoznania sytuacji akustycznej jak równieş
zastosowania środków redukujņcych hałas. Proponuje siň stosowanie ekranów akustycznych, okien
dŝwiňkoszczelnych, poprawň stanu dróg, poprawň
płynności ruchu.
4.3.3. Przepisy prawa, w tym prawa miejscowego,
mających wpływ na stan akustyczny środowiska
Odcinek drogi Nr 2, Świebodzin (obwodnica), km
62+350÷69+940
Uchwała Nr XXX/395/2009 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miast i gminy
Świebodzin
W uchwale brak zapisów dotyczņcych ochrony środowiska przed hałasem.
Odcinek drogi Nr 3, Nowa Sól (przejście), km
305+085÷311+440
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Uchwała Nr XXXV/206/08 Rady Miejskiej w Nowej
Soli z dnia 26 września 2008 roku.
Uchwała zawiera szereg zapisów dotyczņcych
ochrony środowiska przed hałasem. Zgodnie z postanowieniami Uchwały nie powinno siň lokalizowań obiektów budowlanych i urzņdzeń przekraczajņcy wymogi w zakresie dopuszczalnych wartości poziomu dŝwiňku, w szczególności w stosunku do istniejņcej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej
i usługowej. Ponadto, ochronņ przed hałasem naleşy objņń tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy wielorodzinnej oraz tereny zwiņzane ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieşy.
4.3.4. Pozwolenia na emitowania hałasu do środowiska oraz inne dokumenty i materiały wykonane
dla potrzeb postępowań administracyjnych prowadzonych w stosunku do podmiotów korzystających
ze środowiska, których działalność ma negatywny
wpływ na stan akustyczny środowiska
Obowiņzek przestrzegania dopuszczalnych norm
natňşenia hałasu z dróg i linii kolejowych wynika
bezpośrednio z mocy prawa i nie wymaga indywidualizacji w formie decyzji administracyjnych.
Artykuł 115a z dnia z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150
z póŝn. zm.) bňdņcy podstawņ wydania decyzji
o dopuszczalnym poziomie hałasu dla instalacji (takşe wcześniejsze pozwolenia na emitowanie hałasu)
nie dotyczy dróg i linii kolejowych.
Na terenie objňtym Programem dla wyszczególnionych odcinków tras komunikacyjnych nie prowadzono, na şadnym szczeblu administracji publicznej,
postňpowań administracyjnych, zobowiņzujņcych
zarzņdcň ŝródła hałasu do zmniejszenia ponadnormatywnego hałasu np. na podstawie art. 362 POŚ.
Natomiast w ramach realizacji inwestycji na terenie
województwa lubuskiego opracowano szereg dokumentów na potrzeby prowadzonych postňpowań
dotyczņcych wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach oraz pozwoleń na budowň. Dokumenty te, oraz bňdņce w opracowaniu i wydane
decyzje środowiskowe miały wpływ na kształt niniejszego Programu.
Analizie poddano nastňpujņce dokumenty:
1. Wykonanie pomiarów hałasu oraz sporzņdzenie
analizy porealizacyjnej na podstawie przeprowadzonych pomiarów dla inwestycji północnej
obejście drogowe Nowej Soli w ciņgu drogi
ekspresowej S3, listopad 2009,
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4. Sprawozdanie z przeprowadzonych pomiarów
poziomów hałasu dla inwestycji północnej
obejście drogowe Nowej Soli w ciņgu drogi
ekspresowej S3 (pierwsza tura pomiarów w roku 2009)
5. Sprawozdanie z przeprowadzonych pomiarów
poziomów hałasu dla inwestycji północnej
obejście drogowe Nowej Soli w ciņgu drogi
ekspresowej S3 (druga tura pomiarów w roku
2009)
6. Sprawozdanie z przeprowadzonych pomiarów
poziomów hałasu dla inwestycji północnej
obejście drogowe Nowej Soli w ciņgu drogi
ekspresowej S3 (pierwsza tura pomiarów w roku 2010)
7. Raport o oddziaływaniu na środowisko dla
przedsiňwziňcia drogowego wraz z materiałami
niezbňdnymi do przeprowadzenia powtórnego
postňpowania w sprawie oceny oddziaływania
na środowisko na etapie uzyskiwania zezwolenia na realizacjň inwestycji – zgodnie z Ustawņ
o udostňpnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko
8. Raport o oddziaływaniu przedsiňwziňcia na środowisko na etapie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach „Budowa drugiej jezdni
drogi ekspresowej S-3 Sulechów – Nowa Sól
o długości 44km”
9. Raport o oddziaływaniu na środowisko w ramach powtórnej oceny oddziaływania na środowisko, planowanego przedsiňwziňcia drogowego polegajņcego na budowie autostrady
płatnej A2 Świecko – Nowy Tomyśl, na odcinku
Łagów – Jordanowo, na terenie województwa
lubuskiego od km 51+000 do km 66+000
10. Raport o oddziaływaniu na środowisko budowy
ronda na skrzyşowaniu drogi krajowej Nr 2
w km 67+620 z drogņ krajowņ Nr 3 w Świebodzinie
4.3.5. Przepisy dotyczące emisji hałasu z instalacji
i urządzeń, w tym pojazdy, których funkcjonowanie
ma negatywny wpływ na stan akustyczny środowiska
Zgodnie z art. 155 ustawy z dnia z dnia 27 kwietnia
2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r.
Nr 25, poz. 150 z póŝn. zm.), środki transportu powinny spełniań wymagania ochrony środowiska
określone w ustawie oraz w przepisach odrňbnych.

2. Sprawozdanie z przeprowadzonych pomiarów
poziomów hałasu dla inwestycji północnej
obejście drogowe Nowej Soli w ciņgu drogi
ekspresowej S3 (pierwsza tura pomiarów w roku 2008)

W odniesieniu do pojazdów drogowych majņ tu
zastosowanie nastňpujņce przepisy: ustawa z dnia
20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
z 2005 Nr 108 , poz. 908 z póŝn. zm.).

3. Sprawozdanie z przeprowadzonych pomiarów
poziomów hałasu dla inwestycji północnej
obejście drogowe Nowej Soli w ciņgu drogi
ekspresowej S3 (druga tura pomiarów w roku
2008)

Zgodnie z art. 66 ww. ustawy pojazd uczestniczņcy
w ruchu ma byń tak zbudowany, wyposaşony
i utrzymany, aby korzystanie z niego: nie zakłócało
spokoju publicznego przez powodowanie hałasu
przekraczajņcego poziom określony w rozporzņdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r.
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w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz
zakresu ich niezbňdnego wyposaşenia (Dz. U.
z 2003r. Nr 32, poz. 262 z póŝn. zm.).

a) pojazdu, który był poddany badaniom homologacyjnym - wartości ustalonej w trakcie
badań homologacyjnych o 5 dB (A),

Zgodnie z § 9 ust. 1 cytowanego rozporzņdzenia
pojazd powinien byń tak zbudowany, wyposaşony
i utrzymany, aby poziom hałasu zewnňtrznego mierzony podczas postoju pojazdu z odległości 0,5m nie
przekraczał w odniesieniu do:

b) pozostałych pojazdów - wartości podanych
w Tab. 23.

Tab. 23. Dopuszczalne poziomy hałasu zewnňtrznego pojazdów
Lp.

Pojazd

1

2
Motocykl z silnikiem o pojemności skokowej:

1

- nie przekraczajņcej 125cm3
- wiňkszej niş 125cm

2

3

4

Rodzaj silnika
o zapłonie iskrowym
o zapłonie samoczynnym
3
4

94

-

96
93

96

93

102

98

108

3

Samochód osobowy
Pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej
nieprzekraczajņcej 3,5 t, z wyjņtkiem samochodu osobowego
Inny pojazd samochodowy

Dla ciņgnika rolniczego, pojazdu wolnobieşnego
(§ 45 ust. 1 ww. rozporzņdzenia) poziom hałasu zewnňtrznego mierzony podczas postoju pojazdu silnikowego z odległości 0,5m nie moşe przekraczań
104 dB(A), natomiast motoroweru – 90 dB (A) (§ 53
ust. 5 ww. rozporzņdzenia).
4.3.6. Nowe dostępne techniki i technologie
w za-kresie ograniczania hałasu
Przy wyborze metod obnişania poziomu hałasu samochodowego, wykorzystano najnowsze osiņgniňcia techniczno-naukowe, przedstawione m.in.
w pracach:
R. Makarewicz, P. Kokowski, prediction of
noise changes due to traffic speed control,
J.Acoust.Soc.Am., 122 (4), 2074-2081,
2007,
R. Gołňbiewski, R. Makarewicz, M. Nowak,
A.Preis, Traffic noise reduction due to the
porous road surface, Applied Acoustics,
64, 481-494, 2003,
Lars Ellebjerg, Effectiveness and benefits
of traffic flow measures on noise control,

Silence Zintegrowany projekt w ramach VI
programu ramowego EU, 2005,
Hans Bendtsen, Lars Ellebjerg, Traffic management and noise, Inter Noise 2006,
Honolulu, USA,
French Experiences on noise reducing thin
layers, Danish Road Institute, Technical
Note 28, 2005,
H. Bendsten, B. Andersen, J. Raaberg,
L. Larsen, Two layer porous asphalt for
urban roads, Acusticum in Budapest, 2005,
Thin noise reducing pavements - experiences, Danish Road Institute, Report 145,
2005,
W. van Keulen, Silent roads for effective
noise reduction, Inter Noise 2005.
Wybrane metody obnişania hałasu samochodowego, które moşna stosowań na drogach objňtych niniejszym opracowaniem, zostały szczegółowo
omówione w rozdz. 2.3.
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UCHWAŁA NR VI/45/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 14 lutego 2011r.
w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Międzyrzeczu, polegającego na rozszerzeniu jego działalności pod względem udzielanych świadczeń.
Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia
1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r.
Nr 14, poz. 89 z póŝn. zm.), w zwiņzku z art. 18 pkt 19
lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzņdzie
województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590
z póŝn. zm.), uchwala siň, co nastňpuje:
§ 1. Dokonuje siň przekształcenia, poprzez rozszerzenie działalności, Samodzielnego Publicznego
Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Miňdzyrzeczu, polegajņce na utworzeniu w nim Całodo-

bowego Oddziału Opiekuńczo – Leczniczego oraz
Poradni Leczenia Uzaleşnień w Słubicach.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Zarzņdowi
Województwa Lubuskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczņcy Sejmiku
Tomasz Moşejko
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INFORMACJA
PREZYDENTA MIASTA NOWA SÓL
z dnia 1 lutego 2011r.
Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego
zasobu mieszkaniowego 2010 rok położonych na obszarze Gminy Nowa Sól – Miasto
Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu
Budynek wybudowany w latach, przy uwzglňdnieniu jego stanu technicznego
Powierzchnia Standard
lokalu
lokalu

do 1918 r.
zły*

A

1) ** ...
2) ...

dobry

1919-45
zły

dobry
3,70

ponişej 40m2

1946-1970

1971-2002

zły

zły

dobry

dobry
1)
6,75
2)
8.00

po 2002 r.
zły

dobry
10,00

B
C

A
2

40m do
60m2

B
C

3,70

1)
6,75
2)
8,00

10,00

3,30

6,75
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A
powyşej
60m2
do 80m2

B

3.30

6,75

C
A
powyşej 80
m2

B
C

ABBC*1)**
2)

standard wysoki (wyposaşenie w instalacjň centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku)
standard średni (wyposaşenie w instalacjň centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku lub brak instalacji
centralnego oA – standard wysoki (wyposaşenie w instalacjň centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku)
standard średni (wyposaşenie w instalacjň centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku lub brak instalacji
centralnego
standard niski (brak instalacji wodociņgowo-kanalizacyjnej)
budynek wymaga remontu
stawka czynszu najnişsza; średnia z najnişszych stawek w przypadku wiňkszej liczby stawek
stawka czynszu najwyşsza; średnia z najwyşszych stawek w przypadku wiňkszej liczby stawek
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INFORMACJA NR GM.7113.1.2011
BURMISTRZA MIASTA GOZDNICA
z dnia 16 marca 2011r.
Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego
zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze gminy Gozdnica
Stosownie do art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca
2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
(Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z póŝn. zm.) ogłasza
siň zestawienie danych dotyczņcych czynszów naj-

mu lokali mieszkalnych nienaleşņcych do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok połoşonych
na obszarze gminy Gozdnica, bňdņce załņcznikiem
do niniejszej informacji.
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Załącznik
do informacje Nr GM.7113.1.2011
Burmistrza Miasta Gozdnica
z dnia 16 marca 2011 r.

Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze
Gminy Gozdnica
a) I półrocze

Powierzchnia lokalu

Standard lokalu
A

ponişej 40m2

40 m2 do 60m2

powyşej 60m2do 80m2

powyşej 80 m2

B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu
Budynek wybudowany w latach, przy uwzglňdnieniu jego stanu technicznego
do 1918 r.
1919-45
1946-1970
1971-2002
zły*
dobry
zły
dobry
zły
dobry
zły
dobry
1)**...
2) ...

1,36

po 2002 r.
zły
dobry
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b) II półrocze
Powierzchnia lokalu

Standard
lokalu
A

ponişej 40m2

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

ABC*1)**
2)

B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu
Budynek wybudowany w latach, przy uwzglňdnieniu jego stanu technicznego
do 1918 r.
1919-45
1946-1970
1971-2002
zły*
dobry
zły
dobry
zły
dobry
zły
dobry
1) ** ...
2) ...

1,50

standard wysoki (wyposaşenie w instalacjň centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku)
standard średni (wyposaşenie w instalacjň centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku lub brak instalacji centralnego ogrzewania)
standard niski (brak instalacji wodociņgowo-kanalizacyjnej)
budynek wymaga remontu
stawka czynszu najnişsza; średnia z najnişszych stawek w przypadku wiňkszej liczby stawek
stawka czynszu najwyşsza; średnia z najwyşszych stawek w przypadku wiňkszej liczby stawek

po 2002 r.
zły
dobry
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INFORMACJA
WÓJTA GMINY ZIELONA GÓRA
z dnia 23 marca 2011r.
Załącznik
do informacje
Wójta Gminy Zielona Góra
z dnia 23 marca 2011r.
Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok
położonych na obszarze Gminy Zielona Góra

Powierzchnia Standard
lokalu
lokalu
A
ponişej 40m2

40m2 do
60m2

powyşej
60m2
do 80m2
powyşej
80m2
ABC*1)**
2)

Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni uşytkowej lokalu
Budynek wybudowany w latach, przy uwzglňdnieniu jego stanu technicznego
do 1918 r.
1919-45
1946-1970
1971-2002
po 2002r.
zły*
dobry
zły
dobry
zły
dobry
zły
dobry
zły
dobry
1) ** ...
8,85
8,74
2) ...

B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

1)
2,38
2)
2,48

8,85

8,74

2,39

8,85

8,74

2,35

standard wysoki (wyposaşenie w instalacjň centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku)
standard średni (wyposaşenie w instalacjň centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku lub brak instalacji
centralnego ogrzewania)
standard niski (brak instalacji wodociņgowo-kanalizacyjnej)
budynek wymaga remontu
stawka czynszu najnişsza; średnia z najnişszych stawek w przypadku wiňkszej liczby stawek
stawka czynszu najwyşsza; średnia z najwyşszych stawek w przypadku wiňkszej liczby stawek

Dziennik Urzňdowy
Województwa Lubuskiego Nr 39

– 3991 –

Poz. 796

796
79 6

OBWIESZCZENIE NR 61/III/2011
PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 7 marca 2011r.
w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do
publicznego zasobu mieszkaniowego
Na podstawie art. 4a ustawy z dnia 21 czerwca 2001
roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
(t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) ogłaszam
zestawienia danych dotyczņcych czynszów najmu

lokali mieszkalnych nienaleşņcych do publicznego
zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2010r.
w gminie Gorzów Wlkp., stanowiņce załņcznik do
niniejszego obwieszczenia

Załącznik
do obwieszczenia Nr 61/III/2011
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 7 marca 2011 r.
Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego
za 2010 rok położonych na obszarze Gorzowa Wlkp.
a) I półrocze
Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu
Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego
Powierzchnia
lokalu

Standard
lokalu

do 1918 r.

zły*
A
poniżej 40
m2

1)**...
2)...

dobry

1919-45

zły

dobry

1946-1970

zły

dobry

1971-2002

zły

dobry

po 2002 r.

zły

dobry

3,06

1) 3,96
2) 9,70

9,70

3,07

1) 3,48
2) 9,70

9,70

B
C

2

40 m do 60
m2

A
B
C

powyżej 60
m2

A

do 80 m2

B
C
A

powyżej 80
m2

B
C

1) 3,64
2) 9,70
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b) II półrocze

Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu
Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego
Powierzchnia
lokalu

Standard
lokalu

do 1918 r.

zły*
A

poniżej 40 m2

1) **
...
2) ...

dobry

1919-45

zły

dobry

1946-1970

zły

dobry

1971-2002

zły

dobry

po 2002 r.

zły

dobry

3,00

1) 3,98
2) 9,87

1)
9,40
2)
9,70

3,01

1) 3,44
2) 9,70

1)
9,40
2)
9,70

B
C

40 m2 do 60

m2

A

B
C

powyżej 60 m2

A

do 80 m2

B

1) 3,66
2) 9,07

C
A
powyżej 80 m2

6,20

B
C

ABBC*1)**
2)

standard wysoki (wyposaşenie w instalacjň centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku)
standard średni (wyposaşenie w instalacjň centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku lub brak instalacji
centralnego oA standard wysoki (wyposaşenie w instalacjň centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku)
standard średni (wyposaşenie w instalacjň centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku lub brak instalacji
centralnego
standard niski (brak instalacji wodociņgowo-kanalizacyjnej)
budynek wymaga remontu
stawka czynszu najnişsza; średnia z najnişszych stawek w przypadku wiňkszej liczby stawek
stawka czynszu najwyşsza; średnia z najwyşszych stawek w przypadku wiňkszej liczby stawek
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ANEKS
z dnia 2 marca 2011r.
do Porozumienia zawartego w dniu 21 listopada
2007 roku w Gorzowie Wlkp. w sprawie powierzenia
przeprowadzenia postňpowania o zawarcie umów
z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego
- na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa
medycznego, zawieranie, rozliczanie i kontrolň wykonywania tych umów, zmienionego aneksami
z dnia 11 grudnia 2007 roku, 31 stycznia 2008 roku,
29 paŝdziernika 2008 roku, 29 grudnia 2008 roku,
12 lutego 2009 roku, 30 marca 2009 roku, 16 czerwca
2009 roku, 30 listopada 2009 roku i 17 grudnia
2010r., zwanego dalej Porozumieniem,
zawarty, pomiňdzy:

Strony ustalajņ, co nastňpuje:
§ 1. Treśń § 4 ust. 9 Porozumienia otrzymuje
nowe brzmienie:
„Dotacja, o której mowa w ust.1, bňdzie przekazywana na rachunek bankowy Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu
Zdrowia prowadzony w Banku Gospodarstwa
Krajowego Nr 13 1130 1222 0030 2000 2320
0002, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3.”
§ 2 W pozostałym zakresie postanowienia Porozumienia nie ulegajņ zmianie.
§ 3 Aneks do Porozumienia wchodzi w şycie
z dniem jego podpisania i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego.

Wojewodņ Lubuskim Helenņ Hatkņ,
a
Dyrektorem Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia Stanisławem Łobaczem;

§ 4 Aneks do Porozumienia sporzņdzono w czterech jednobrzmiņcych egzemplarzach, pod dwa dla
kaşdej Strony.

zwanych dalej wspólnie Stronami.
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WYROK
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT II SA/GO 793/10
z dnia 12 stycznia 2011r.

Wojewódzki Sņd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie nastňpujņcym:
Przewodniczņcy
Sňdziowie

Sňdzia WSA Maria Bohdanowicz
Sňdzia WSA Aleksandra Wieczorek
Sňdzia WSA Michał Ruszyński
(spr.)

Protokolant

st. sekr. sņd. Monika Nowak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 stycznia
2011r. sprawy ze skargi Prokuratora Okrňgowego
w Zielonej Górze na uchwałň Rady Miejskiej
w Świebodzinie z dnia 28 stycznia 2010r.
Nr XXXIX/511/10 w sprawie: wysokości opłat za
zajňcie pasa drogowego dróg gminnych oraz
umieszczenie w pasie drogowym urzņdzeń infrastruktury technicznej
I.

stwierdza niewaşnośń § 2 ust. 4 i § 3 ust. 2 i 3
zaskarşonej uchwały;

II. stwierdza, şe zaskarşona uchwała w czňści
określonej w punkcie I wyroku nie podlega
wykonaniu.
UZASADNIENIE
1. Rada Miejska w Świebodzinie 28 stycznia 2010r.
podjňła uchwałň Nr XXXIX/511/10 w sprawie: wysokości opłat za zajňcie pasa drogowego dróg gminnych oraz umieszczenie w pasie drogowym urzņdzeń infrastruktury technicznej. W § 2 ust.4 tego
aktu uchwalono, iş zajňcie pasa drogowego na czas
krótszy niş 24 godziny jest traktowane jak zajňcie
pasa drogowego przez 1 dzień. Natomiast w § 3
ust. 2 określono, iş roczne stawki opłat w wysokości
określonej w ust. 1 obejmujņ pełny rok kalendarzowy umieszczenia urzņdzenia w pasie drogowym.
Z kolei § 3 ust. 3 uchwały stanowi, şe za niepełny rok
kalendarzowy wysokośń rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesiňcy
umieszczenia urzņdzenia w pasie drogowym.
Powyşszņ uchwałň Rada podjňła na podstawie
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
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o samorzņdzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.), zwanej dalej: u.s.g oraz
art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007r.
Nr 19, poz. 115 ze zm.), zwanej dalej u.d.p. Uchwała
została opublikowana w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego z 2010r. Nr 15, poz. 234
i weszła w şycie z dniem 20 marca 2010r.
2. Skargň na powyşszņ uchwałň wniósł Prokurator
Okrňgowy w Zielonej Górze, który zarzucił, iş § 2
ust. 4 i § 3 ust. 2 i 3 tej uchwały istotnie narusza
prawo – art. 7 i art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.),
w zwiņzku z art. 40 ust. 8 i 9 u.d.p z uwagi na przekroczenie przez Radň Miejskņ w Świebodzinie upowaşnienia ustawowego, którego zakres określajņ nie
tylko powołane przepisy u.d.p.
Wobec powyşszego Prokurator Okrňgowy w Zielonej Górze wniósł o stwierdzenie niewaşności uchwały Rady Miejskiej w Świebodzinie z 28 stycznia
2010r. Nr XXXIX/511/10 w sprawie: wysokości opłat
za zajňcie pasa drogowego dróg gminnych oraz
umieszczenie w pasie drogowym urzņdzeń infrastruktury technicznej, w czňści obejmujņcej § 2 ust. 4
oraz § 3 ust. 2 i ust. 3 w/w uchwały.
W uzasadnieniu skargi prokurator podkreślił, iş
z art. 40 ust. 8 u.d.p wynika, iş Rada Miejska
w Świebodzinie uprawniona była wyłņcznie do
określenia stawki opłat za zajňcie 1m2 pasa drogowego przez jeden dzień lub stawki rocznej pobieranej za kaşdy rok umieszczenia urzņdzenia w zaleşności od celu zajňcia pasa drogowego. Şaden przepis
tej ustawy nie upowaşnia natomiast Rady do ustalania sposobu obliczania opłaty. Tymczasem Rada
Miejska w Świebodzinie czyni to w zaskarşonych
przepisach uchwały.
3. Odpowiadajņc na skargň Przewodniczņcy Rady
Miejskiej w Świebodzinie podniósł, iş uchwałņ
Nr XLVIII/651/10 z 29 paŝdziernika 2010r. w sprawie:
zmiany uchwały o wysokości opłat za zajňcie pasa
drogowego dróg gminnych oraz umieszczenie
w pasie drogowym urzņdzeń infrastruktury technicznej, Rada Miejska w Świebodzinie uchyliła § 2
ust. 4 i § 3 ust. 2 i ust. 3 uchwały z 28 stycznia 2010r.
Nr XXXIX/511/10. Zdaniem Rady uwzglňdnia to stanowisko strony skarşņcej i stanowi podstawň umorzenia postňpowania sņdowoadministracyjnego
z uwagi na jego bezprzedmiotowośń.
Wojewódzki Sņd Administracyjny zwaşył, co nastňpuje:
4. Skarga zasługuje na uwzglňdnienie.
5. Stosownie do art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002r.
Prawo o ustroju sņdów administracyjnych (Dz. U.
z 2002r. Nr 153, poz. 1269 ze zm.), sņdy administracyjne sprawujņ wymiar sprawiedliwości poprzez
kontrolň działalności administracji publicznej pod
wzglňdem zgodności z prawem. Zakres kontroli administracji publicznej obejmuje takşe orzekanie
w sprawach skarg na akty prawa miejscowego oraz
inne akty organów jednostek samorzņdu terytorialnego (art. 3 § 1 w zwiņzku z § 2 pkt 5 i 6 ustawy
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z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postňpowaniu
przed sņdami administracyjnymi, Dz. U. z 2000r.
Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej: p.p.s.a.
Prokurator Okrňgowy wniósł skargň z powołaniem
siň na przepis art. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1985r.
o prokuraturze (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz.
39 ze zm.), zezwalajņcy prokuratorowi m.in. na wystņpienie do sņdu administracyjnego o stwierdzenie
niewaşności niezgodnej z prawem uchwały organu
samorzņdu terytorialnego. Dodatkowo prokuratora
nie dotyczy wymóg uprzedniego wyczerpania środków zaskarşenia przed wniesieniem skargi do sņdu
administracyjnego, co wynika z art. 52 § 1 p.p.s.a.
W myśl art. 147 § 1 p.p.s.a. wojewódzki sņd administracyjny uwzglňdniajņc skargň na uchwałň lub akt,
o których mowa w art. 3 § 2 pkt 5 i 6, stwierdza niewaşnośń tej uchwały lub aktu w całości lub w czňści
albo stwierdza, şe zostały wydane z naruszeniem
prawa, jeşeli przepis szczególny wyłņcza stwierdzenie ich niewaşności. Wprowadzajņc sankcjň niewaşności jako nastňpstwo naruszenia przepisu prawa,
ustawodawca nie określił rodzaju naruszenia prawa.
W orzecznictwie sņdowym przyjmuje siň jednak, şe
podstawň do stwierdzenia niewaşności uchwały
stanowiņ takie naruszenia prawa, które mieszczņ siň
w kategorii istotnych, raşņcych naruszeń, np. w razie
podjňcia uchwały przez organ niewłaściwy, braku
podstawy prawnej do podjňcia uchwały określonej
treści, niewłaściwego zastosowania przepisu prawnego bňdņcego podstawņ podjňcia uchwały, naruszenia procedury jej uchwalania.
Po myśli art. 40 ust. 1 – 3 u.d.p, zajňcie pasa drogowego na cele niezwiņzane z budowņ, przebudowņ,
remontem, utrzymaniem i ochronņ dróg wymaga
zezwolenia zarzņdcy drogi, wydawanego w drodze
decyzji (art. 40 ust. 1 u.d.p). Zezwolenie to dotyczy:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym,
2) umieszczania w pasie drogowym urzņdzeń infrastruktury technicznej niezwiņzanych z potrzebami zarzņdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiņzanych
z potrzebami zarzņdzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego oraz reklam,
4) zajňcia pasa drogowego na prawach wyłņczności w celach innych niş wymienione w pkt 1-3.
Zgodnie z przepisem art. 40 ust. 3 u.d.p, za zajňcie
pasa drogowego pobiera siň opłatň. Kwestiň sposobu obliczania przedmiotowej opłaty regulujņ kolejne
ustňpy art. 40 u.d.p. I tak przykładowo zgodnie
z art. 40 ust. 4 u.d.p opłatň za zajňcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 4, ustala
siň jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajňtej
powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty za zajňcie 1 m2 pasa drogowego i liczby dni zajmowania
pasa drogowego, przy czym zajňcie pasa drogowego przez okres krótszy niş 24 godziny jest traktowane jak zajňcie pasa drogowego przez 1 dzień.
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Do ustalenia wysokości stawek 1 m2 ustawodawca
upowaşnił odpowiednio ministra właściwego do
spraw transportu (dla dróg, których zarzņdcņ jest
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad)
oraz organy stanowiņce jednostek samorzņdu terytorialnego (dla dróg, których zarzņdcņ sņ te jednostki samorzņdu terytorialnego) – art. 40 ust. 7 i 8.
Wobec tego organy stanowiņce jednostek samorzņdu terytorialnego zostały upowaşnione ustawowo
jedynie do ustalenia jednego ze składników iloczynu
stanowiņcego opłatň za zajňcie pasa drogowego –
wysokości stawki opłaty za zajňcie 1m2 pasa drogowego. Naleşy zaznaczyń, şe o ile przepis art. 40
ust. 7 i 8 u.d.p daje upowaşnienie ustawowe do wydania uchwały w omawianym przedmiocie, to
w art. 40 ust. 9 u.d.p zostały enumeratywnie wyliczone kryteria, które powinien uwzglňdniń organ
przy jej uchwalaniu, tj.: 1) kategoriň drogi, której pas
drogowy zostaje zajňty, 2) rodzaj elementu zajňtego
pasa drogowego, 3) procentowņ wielkośń zajmowanej szerokości jezdni, 4) rodzaj zajňcia pasa drogowego, 5) rodzaj urzņdzenia lub obiektu budowlanego umieszczonego w pasie drogowym.
Materialnoprawnņ podstawň zaskarşonej uchwały
stanowił przepis art. 40 ust. 8 u.d.p, zgodnie z którym organ stanowiņcy jednostki samorzņdu terytorialnego, w drodze uchwały, ustala dla dróg, których
zarzņdcņ jest jednostka samorzņdu terytorialnego,
wysokośń stawek opłaty za zajňcie 1 m2 pasa drogowego, z tym şe stawki opłaty, o których mowa
w ust. 4 i 6, nie mogņ przekroczyń 10 zł za jeden
dzień zajmowania pasa drogowego, a stawka opłaty
o której mowa w ust. 5 nie moşe przekroczyń 200zł.
Przepis ten od daty podjňcia przedmiotowej uchwały nie uległ zmianie.
W rozpoznawanej sprawie prokurator zakwestionował jako niezgodne z prawem jedynie § 2 ust. 4 i § 3
ust. 2 i 3 w/w uchwały w sprawie wysokości stawek
opłat za zajňcie pasa drogowego.
Zgodnie z treściņ art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, organy samorzņdu terytorialnego oraz
terenowe organy administracji rzņdowej, na podstawie i w granicach upowaşnień zawartych
w ustawie, ustanawiajņ akty prawa miejscowego
obowiņzujņce na obszarze działania tych organów.
Zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego
określa ustawa.
Naleşy zaznaczyń, iş zaskarşona uchwała jest aktem
prawa miejscowego. Aktem takim jest kaşdy akt
prawny zawierajņcy normy o charakterze generalnym (czyli nie odnoszņcym siň do indywidualnie
oznaczonego podmiotu lecz do pewnej kategorii
potencjalnych adresatów) i abstrakcyjnym, wydany
przez ustawowo wskazany organ administracji.
W ocenie sņdu zaskarşona uchwała odpowiada temu kryterium. Uregulowania uchwały odnoszņ siň
bowiem do kaşdej osoby zajmujņcej pas drogowy
dróg gminnych, dla których zarzņdcņ jest gmina.
Okolicznościņ niespornņ jest, iş zaskarşona uchwała
nie ma jednorazowego zastosowania, lecz moşe lub
mogła byń wykorzystywana w nieograniczonej liczbie przypadków.
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Nadto podkreślenia wymaga, iş zgodnie z treściņ
art. 217 Konstytucji nakładanie podatków, innych
danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych,
a takşe zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków nast.
ňpuje w drodze ustawy. Z wymienionego przepisu
wynika, iş istnieje obowiņzek uregulowania ustawņ
wszystkich istotnych elementów stosunku daniowego takich jak określenie podmiotu oraz przedmiotu
opodatkowania, stawek czy teş zasad przyznawania
ulg i umorzeń. Tylko niektóre zagadnienia mogņ
zostań uregulowane przez akty wykonawcze wydawane w ramach upowaşnienia ustawowego o ile nie
majņ one charakteru zasadniczego, stanowiņ jedynie
dopełnienie regulacji ustawowej i tylko w zakresie
nie przesņdzajņcym o istotnych elementach konstrukcji daniny. Taki poglņd wyraził Trybunał Konstytucyjny w wyrokach z 6 marca 2002r. w sprawie
P 7/00 (OTK Nr 2 z 2002r. poz.13) i z 9 lutego 1999r.
w sprawie U 4/98 (OTK Nr 1 z 1999r. poz. 4).
Nie ulega wņtpliwości, iş opłata za zajňcie pasa drogowego jest daninņ publicznņ w rozumieniu art. 217
Konstytucji. Jest to bowiem obowiņzkowe świadczenie pieniňşne przewidziane na rzecz gminy
w razie zajňcia pasa drogowego i jest ono uiszczane
przez kaşdy podmiot dokonujņcy takiego zajňcia na
terenie gminy.
Zasadnicze elementy opłaty zostały uregulowane
w u.d.p. W przepisie art. 40 wymienionej ustawy
określono podmiot oraz przedmiot opodatkowania
a takşe sposób wyliczenia opłaty. Ustalono, iş opłata
stanowi iloczyn elementów określonych w art. 40
ust. 4 – 6. Zgodnie z ust. 4 opłatň za zajňcie pasa
drogowego w celu, o którym mowa w art. 40 ust. 2
pkt 4 (na prawach wyłņczności w celach innych niş
wymienione w pkt 1-3) ustala siň jako iloczyn liczby
metrów kwadratowych zajňtej powierzchni pasa
drogowego, stawki opłaty za zajňcie 1m2 pasa drogowego i liczby dni zajmowania tego pasa. Jedynie
do określenia wysokości jednego elementu, a mianowicie stawki opłaty za zajňcie 1 m2 pasa drogowego, został upowaşniony organ jednostki samorzņdu terytorialnego. Upowaşnienie to jest równieş
istotnie ograniczone, gdyş ustalono, iş opłaty o których mowa w ust. 4 i 6 art. 40, nie mogņ przekroczyń
10 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego.
W ocenie sņdu zasadny jest zarzut prokuratora co do
sprzeczności przepisu § 2 ust. 4 oraz § 3 ust. 2 i 3
w/w uchwały organu jednostki samorzņdu terytorialnego z przywołanymi przepisami u.d.p. To ustawa określiła sposób ustalenia przedmiotowej opłaty
jako iloczynu w/w składników. Oznacza to, iş wolņ
ustawodawcy było uzaleşnienie wysokości opłaty za
zajňcie pasa drogowego zarówno od liczby dni zajmowania tegoş pasa, ustalonej przez właściwy organ stawki za zajňcie 1 m2, jak i od liczby metrów
kwadratowych zajmowanej powierzchni. Przepisy
u.d.p dopuszczajņ, aby w drodze uchwały organ
stanowiņcy jednostki samorzņdu terytorialnego
ustalił wyłņcznie wysokośń stawek opłat za zajňcie
1m2 pasa drogowego.
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Wobec tego nieuprawnione było ustalenie przez
organ samorzņdu, iş zajňcie pasa drogowego na
czas krótszy niş 24 godziny jest traktowane jak zajňcie pasa drogowego przez 1 dzień, tym bardziej iş tň
materiň reguluje u.d.p.
Zauwaşyń nadto naleşy, iş § 118 rozporzņdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r.
w sprawie " Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U.
Nr 100 poz. 908) wyraŝnie stanowi, iş w akcie wykonawczym nie powtarza siň przepisów ustawy upowaşniajņcej oraz przepisów innych aktów normatywnych.
Natomiast w § 3 ust. 2 i 3 uchwały nie tylko şe zajňła
siň problematykņ, do której nie miała ustawowego
upowaşnienia, ale nadto zmieniła treśń ustawowego
uregulowania co do rozumienia terminu "rok" i "rok
kalendarzowy" oraz przyjňła niezgodnie z ustawņ, iş
za niepełny rok kalendarzowy wysokośń rocznych
stawek opłat za zajňcie pasa drogowego obliczana
jest proporcjonalnie do liczby miesiňcy umieszczenia urzņdzenia w pasie drogowym, gdy tymczasem
ustawa za podstawň w takiej sytuacji przyjmuje dni
a nie miesiņce.
W konsekwencji, w ocenie sņdu nie budzi wņtpliwości, iş uchwała Rady Miejskiej w Świebodzinie
z 28 stycznia 2010r. Nr XXXIX/511/10 w sprawie:
wysokości opłat za zajňcie pasa drogowego dróg
gminnych oraz umieszczenie w pasie drogowym
urzņdzeń infrastruktury technicznej, w zaskarşonej
przez prokuratora czňści, w istotny sposób narusza
przepis art. 40 ust. 2 i 4 oraz ust. 8 u.d.p. Zgodnie
z przepisem art. 147 § 1 p.p.s.a. skutkowało to zatem
stwierdzeniem przez sņd niewaşności powyşszej
uchwały w zaskarşonej czňści.
6. Odnieśń naleşy siň równieş do wniosku Rady
Miejskiej w Świebodzinie zawartego w odpowiedzi
na skargň o umorzenie niniejszego postňpowania
sņdowego z powodu jego bezprzedmiotowości. Organ podniósł, iş uwzglňdniajņc stanowisko skarşņcego 29 paŝdziernika 2010r. podjņł uchwałň
w sprawie: zmiany uchwały o wysokości opłat za
zajňcie pasa drogowego dróg gminnych oraz
umieszczenie w pasie drogowym urzņdzeń infrastruktury technicznej, którņ uchylono § 2 ust. 4 i § 3
ust. 2 i ust. 3 uchwały z 28 stycznia 2010r.
Nr XXXIX/511/10.
W tym miejscu podkreśliń naleşy, iş Trybunał Konstytucyjny w uchwale z 14 września 1994r. (sygn. akt
W 5/94, opubl. OTK 1994, Nr 2, poz. 44), dokonujņc
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wykładni postanowień art. 101 ust. 1 u.s.g, przyjņł,
a poglņd ten podziela sņd orzekajņcy w przedmiotowej sprawie, şe zmiana lub uchylenie uchwały
dokonana po zaskarşeniu tej uchwały do sņdu administracyjnego nie czyni zbňdnym wydania przez
sņd administracyjny wyroku, jeşeli zaskarşona
uchwała moşe byń stosowana do sytuacji z okresu
poprzedzajņcego uchylenie lub zmianň uchwały.
Z kolei w uchwale z 14 lutego 1994r. (sygn. akt
K 10/93, opubl. OTK 1994, cz. 1 poz. 7) Trybunał
Konstytucyjny stanņł na stanowisku, şe „przepis
obowiņzuje w danym systemie prawa, jeşeli moşna
go zastosowań do sytuacji z przeszłości, teraŝniejszości lub przyszłości". Tak wiňc nawet uchylenie
(zmiana) zaskarşonej uchwały przez organ, który jņ
podjņł, przed wydaniem wyroku, nie czyni bezprzedmiotowym rozpoznania skargi na tň uchwałň.
Uchylenia uchwały nie moşna bowiem utoşsamiań
z uwzglňdnieniem skargi. W tym kontekście istotne
jest to, iş skutkiem stwierdzenia niewaşności uchwały (aktu) organu gminy jest jej wyeliminowanie
z obrotu prawnego od chwili podjňcia (ex tunc).
Oznacza to zatem uznanie braku skuteczności stosowania aktu od chwili jego podjňcia (wydania).
Powyşsze rozróşnienie ma zatem niewņtpliwie znaczenie z punktu widzenia interesu prawnego adresatów norm prawnych zawartych w zaskarşonej
uchwale. Zdaniem Sņdu, uchylenia uchwały nie
moşna utoşsamiań równieş z uwzglňdnieniem skargi
opartej na şņdaniu stwierdzenia niewaşności uchwały, nie budzi bowiem wņtpliwości, iş skutki stwierdzenia niewaşności uchwały polegajņce na orzeczeniu o jej niewaşności od daty jej podjňcia, sņ dalej
idņce niş uchylenie uchwały wywierajņce skutki od
daty uchylenia (vide: stanowisko P. Chmielnickiego
w glosie do wyroku Naczelnego Sņdu Administracyjnego z 16 września 2003r., sygn. akt II SA/Wr
854/03, opubl. Samorzņd Terytorialny z 2005r. z. 7-8
poz. 125). Za dopuszczalnościņ orzekania o legalności uchwały organu jednostki samorzņdu terytorialnego uchylonej po wniesieniu skargi do sņdu opowiedział siň kilkukrotnie Naczelny Sņd Administracyjny (por. wyrok z 22 marca 2007r., sygn. akt II OSK
1776/06, LEX nr 327767, wyrok z 27 września 2007r.,
sygn. akt II OSK 1046/07, LEX nr 384291).
Wobec powyşszego orzeczono jak w pkt I sentencji
wyroku. O tym, şe zaskarşona uchwała w czňści
określonej w pkt I wyroku nie podlega wykonaniu,
sņd orzekł na podstawie art. 152 p.p.s.a.
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ZESTAWIENIE
WÓJTA GMINY PSZCZEW
Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego
zasobu mieszkaniowego za 2010 rok

Powierzchnia
lokalu

ponişej 40 m2

40m2 do 60 m2

powyşej 60 m2

powyşej 80 m2

Powierzchnia
lokalu

ponişej 40 m2

40m2 do 60 m2

powyşej 60 m2

powyşej 80 m2

79 9

a) I półrocze 2010
Stawki czynszu za 1m2 powierzchni uşytkowej lokalu
Standard
Budynek wybudowany w latach, przy uwzglňdnieniu jego stanu techlokalu
nicznego
do 1918 r.
1919-45
1946-1970
1971-2002
po 2002 r.
zły* dobry zły dobry zły dobry zły dobry zły dobry
A
2,09
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
a) II półrocze 2010
Stawki czynszu za 1m2 powierzchni uşytkowej lokalu
Standard
Budynek wybudowany w latach, przy uwzglňdnieniu jego stanu techlokalu
nicznego
do 1918 r.
1919-45
1946-1970
1971-2002
po 2002 r.
zły* dobry zły dobry zły dobry zły dobry zły dobry
A
1) 8,03
2,30
2) 9,69
B
11,50
C
A
1) 10,23
2) 11,50
B
C
A
B
C
6,19
A
B
8,24
C
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzňdowego:
Egzemplarze bieşņce i z lat ubiegłych, w miarň posiadanych rezerw, moşna nabywań: - na podstawie nadesłanego zamówienia: w Biurze Gospodarczym
Lubuskiego Urzňdu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0-95) 7115-210 - w punkcie sprzedaşy Lubuskiego
Urzňdu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 730 - 1530, Dzienniki Urzňdowe wraz ze skorowidzami wyłoşone sņ do
powszechnego wglņdu redakcji Dziennika Urzňdowego, w bibliotece Lubuskiego Urzňdu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Delegaturze Lubuskiego
Urzňdu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy urzňdu.
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