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UCHWAŁA NR III/14/2011
RADY GMINY WYMIARKI
z dnia 14 lutego 2011r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Wymiarki
Na podstawie art. 221 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240 z póŝn. zm.) i art. 403 ust. 5 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska
(Dz. U. Nr 25, poz. 150 tj. z póŝn. zm.), uchwala się
co następuje:
§ 1. 1. Z budşetu gminy udziela się dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników
bezodpływowych.
2. Wysokość środków przeznaczanych na dotację
celową jest ustalana corocznie w budşecie gminy.
§ 2. 1. Dotację celową udziela się właścicielom,
współwłaścicielom, uşytkownikom
wieczystym,
współuşytkownikom wieczystym nieruchomości
zwanych w dalszej treści uchwały właścicielami,
wytwarzającymi ścieki bytowo gospodarcze, pochodzące z gospodarstw domowych.
2. O dotację celową mogą się ubiegać właściciele nieruchomości, dla których w Gminnym programie gospodarki ściekowej dla Gminy Wymiarki przyjętego uchwałą Rady Gminy Wymiarki Nr XI/80/2008
z dnia 24 kwietnia 2008r., nie zaplanowano budowy
kanalizacji sanitarnej.
§ 3. Dotacja celowa będzie udzielana jednorazowo i wynosić będzie do 50% kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych
zbiorników bezodpływowych, nie więcej jednak niş
2000zł (słownie: dwa tysiące złotych).
§ 4. 1. Dotacja celowa będzie udzielana właścicielom nieruchomości, którzy wybudowali przydomową oczyszczalnie ścieków lub szczelny zbiornik
bezodpływowy.
2. Jeşeli nieruchomość znajduje się we współwłasności wymagana jest pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli na wybudowanie i uşytkowanie oczyszczalni lub zbiornika oraz wskazanie właściciela, który poniesie koszty budowy i na rzecz
którego ma być przyznana dotacja.

3. Jeşeli przydomowa oczyszczalnia ścieków lub
szczelny zbiornik ma być podłączona do dwóch lub
więcej budynków, stanowiących samodzielne nieruchomości, stosuje sie odpowiednio ust. 2.
4. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków
lub szczelnego zbiornika bezodpływowego, nie moşe być dofinansowana jednocześnie z kilku ŝródeł.
§ 5. Warunkiem dofinansowania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków lub szczelnego
zbiornika, o których mowa w § 1 jest:
1) złoşenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami,
2) zawarcie umowy,
3) wykonanie inwestycji i podłączenie budynku do
przydomowej oczyszczalni lub szczelnego
zbiornika bezodpływowego, potwierdzone protokółem odbioru sporządzonym przez pracownika Urzędu Gminy Wymiarki.
§ 6. 1. Wniosek o dotację celową powinien być
sporządzony na wzorze stanowiącym załącznik do
niniejszej uchwały, a ponadto zawierać (poświadczone kserokopie):
a) pozwolenie wydane przez Starostę Şagańskiego na budowę przydomowej oczyszczalni
ścieków o przepustowości powyşej 7,5m3
ścieków na dobę lub dla zbiornika bezodpływowego a przy budowie oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7,5m3 ścieków na
dobę, kopię zgłoszenia potwierdzonego przez
Starostwo Powiatowe w Şaganiu o zamiarze
przystąpienia do wykonania budowy,
b) pozwolenie wodnoprawne wydane przez
Starostę Şagańskiego dla oczyszczalni
o przepustowości powyşej 5,0m3 ścieków na
dobę,
c) pisemną zgodę współwłaścicieli, o której
mowa w § 4 ust. 2 i 3,
2. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności
ich składania.
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§ 7. W przypadku wyczerpania środków finansowych przyznanych na realizację dotacji celowych
w danym roku dotacja będzie realizowana w pierwszej kolejności w następnym roku kalendarzowym.
§ 8. 1. Dotacja celowa zostanie przyznana na
podstawie umowy zawartej przez zainteresowanego
właściciela z Wójtem Gminy Wymiarki.
2. Umowa o udzielenie dotacji celowej powinna
zawierać:
a) opis zadania i termin jego wykonania,
b) przewidywany koszt realizacji inwestycji,
c) wysokość udzielonej dotacji oraz termin
i tryb jej przekazania,
d) tryb kontroli wykonania zadania,
e) sposób rozliczenia dotacji,
f)

warunki wypowiedzenia umowy.

3. Dotacja zostanie przekazana po przedstawieniu:
a) imiennej faktury lub rachunku od przedsiębiorcy na zakup przydomowej oczyszczalni
ścieków lub zbiornika bezodpływowego,
b) certyfikatu lub aprobaty technicznej na zamontowane urządzenia,

Poz. 880
c) zgłoszenia do eksploatacji wykonanej budowli.

§ 9. Dotację celową udziela sie równieş tym właścicielom, którzy wybudowali przydomową oczyszczalnię ścieków lub zbiornik bezodpływowy, podłączyli do tego urządzenia kanalizację z budynku, eksploatują to urządzenie przed dniem wejścia w şycie
niniejszej uchwały, nie wcześniej jednak niş od
1 stycznia 2004r. Postanowienia § 5, 6, 7, 8 stosuje
sie odpowiednio.
§ 10. Traci moc uchwała Nr XIII/100/2008 Rady
Gminy Wymiarki z dnia 25 września 2008r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji z Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę przydomowych (przyzagrodowych)
oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników
bezodpływowych na terenie Gminy Wymiarki.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 12. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Piotr Adamek
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Poz. 880
Załącznik
do uchwały Nr III/14/2011
Rady Gminy Wymiarki
z dnia 14 lutego 2011r.
Wymiarki, dnia…………………………..

……………………………………
Imię i Nazwisko
……………………………………
……………………………………
Adres zamieszkania
……………………………………
Nr dowodu osobistego
……………………………………
PESEL/NIP
…………………………………….
Nr konta dla przekazania dotacji lub wskazać
Formę przekazania dotacji
………………………………………..
Nr telefonu do kontaktu
Wójt Gminy Wymiarki

Proszę o dotację celową do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków/szczelnego zbiornika bezodpływowego* na działce Nr ………………………………… w ………………………………………………………………….….
Typ oczyszczalni/zbiornika *………………………………………………………………………………………………......
Maksymalna przepustowość oczyszczalni………..…………m3 dobę/pojemność zbiornika……………………m3*
Przewidywany termin wykonania ……………………………………………………………………………………………
Przewidywany koszt realizacji inwestycji …………………………………………………………………...………………
Informacja o sposobie likwidacji istniejącego szamba…………………………………………………….……………..
…………………………………………………………..………………………………………………………………………….
1. Oświadczam, şe zapoznałem /zapoznałam się z uchwała Nr…………… z dnia……… w sprawie w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz
szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Wymiarki.
2. Oświadczam, şe jestem właścicielem/współwłaścicielem/ uşytkownikiem wieczystym/współuşytkownikiem wieczystym* w/w działki.
3. Oświadczam, şe do tej pory nie korzystałem/korzystałem* z dofinansowania budowy przydomowej
oczyszczalni ścieków/szczelnego zbiornika bezodpływowego* .
4. Wyraşam zgodę na przeprowadzenie oględzin ma mojej posesji przez przedstawicieli Gminy Wymiarki
w celu stwierdzenia wiarygodności danych przedstawionych we wniosku oraz realizacji i zakończenia
przedsięwzięcia.
5. Do wniosku dołączam wszystkie wymagane dokumenty (załączniki) określone w Uchwale podanej
w pkt. 1 niniejszego wniosku.
6. Wyraşam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji dotacji budowy
przydomowej oczyszczalni ścieków /szczelnego zbiornika bezodpływowego*.

Załączniki-…………. szt.
niepotrzebne skreślić - *

………………………..
/podpis wnioskodawcy/
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UCHWAŁA NR III/17/2011
RADY GMINY WYMIARKI
z dnia 14 lutego 2011r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/168/2001 Rady Gminy w Wymiarkach z dnia 28 grudnia 2001r.
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 3
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz 1591 z póŝn.
zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2, ust. 3 ustawy z dnia
21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu
cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z póŝn.
zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmienia się uchwałę Rady Gminy w Wymiarkach Nr XXII/168/2001 z dnia 28 grudnia 2001r.
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy w ten sposób, şe

1) w § 2 słowa „w Wymiarkach” zastępuje się
słowami „w Witoszynie”.
2) w § 3 skreśla się punkt 1 i 3.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Piotr Adamek
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UCHWAŁA NR III /26/2011
RADY GMINY WYMIARKI
z dnia 14 lutego 2011r.
w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego w Gminie Wymiarki oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.), art. 9a ust. 15
ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180,
poz. 1493 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się tryb i sposób powoływania
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Wymiarki oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, których treść stanowi
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Wymiarki i kierownikowi Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wymiarkach .
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po 14 dniach od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego
Przewodniczący Rady
Piotr Adamek

Załącznik
do uchwały Nr III/26/2011
Rady Gminy Wymiarki
z dnia 14 lutego 2011r.
Tryb i sposób powoływania i odwoływania
członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz
szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
Rozdział 1
Tryb i sposób powoływania i odwoływania
członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
1. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:
a) Ośrodka Pomocy Społecznej w Wymiarkach,
b) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych,
c) Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,
d) Komisariatu Policji w Iłowej,
e) Zespołu Szkół w Witoszynie,
f)

Organizacji Pozarządowych,
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2. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą takşe kuratorzy sądowi.
3. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego mogą
wchodzić takşe prokuratorzy oraz przedstawiciele
podmiotów innych niş wymienione w ust.1 działające na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
4. Powoływanie i odwoływanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego:
1) Na wniosek Wójta Gminy podmioty wymienione w ust. 1 wskazują imiennie osoby, które będą je reprezentować w Zespole Interdyscyplinarnym,
2) Członków Zespołu powołuje zarządzeniem Wójt
Gminy Wymiarki spośród osób zgłoszonych
przez wyşej wymienione podmioty,
3) Wójt odwołuje członka Zespołu :
a) na jego umotywowany wniosek,
b) na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem,
c) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne
4) Wnioski o których mowa w pkt 3 lit. a i b sporządzone na piśmie, składa się Przewodniczącemu Zespołu, który przekazuje je niezwłocznie
Wójtowi Gminy Wymiarki,
5) Uzupełnienie składu Zespołu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla powołania
członków Zespołu w terminie 30 dni od dnia
odwołania.
6) Członek Zespołu Interdyscyplinarnego i grupy
roboczej moşe zostać odwołany w trybie natychmiastowym, w przypadku uzasadnionego
podejrzenia o naruszenie zasad poufności danych i informacji uzyskanych w ramach działania w Zespole Interdyscyplinarnym mocą Zarządzenia Wójta Gminy Wymiarki.
5. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący Zespołu, a w razie jego nieobecności - zastępca przewodniczącego
6. Powoływanie i odwoływanie przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego i jego zastępcy
1) Przewodniczący Zespołu i jego zastępca zostają
wybrani spośród członków Zespołu na pierwszym spotkaniu, w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów.
2) Przewodniczący i jego zastępca zostają wybrani
na czas określony, na okres 2 lat.

8 82

Poz. 882

3) O wyborze Przewodniczącego Zespołu i jego
zastępcy zostaje pisemnie powiadomiony Wójt
Gminy Wymiarki.
4) Przewodniczący i jego zastępca mogą zostać
odwołani na podstawie:
a) uzasadnionego pisemnego wniosku któregokolwiek z członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Odwołanie następuje w wyniku
głosowania jawnego, zwykłą większością
głosów.
b) pisemnej rezygnacji Przewodniczącego lub
zastępcy,
c) uzasadnionego, pisemnego wniosku Wójta
Gminy Wymiarki.
5) Odwołanie przewodniczącego lub zastępcy
skutkuje koniecznością powołania nowego
Przewodniczącego lub zastępcy, zgodnie z zapisami ust. 6 pkt 1.
Rozdział 2
Warunki funkcjonowania Zespołu
Interdyscyplinarnego
1. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego wykonują zadania w ramach obowiązków słuşbowych
lub zawodowych.
2. Pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego zwołuje Wójt Gminy i wyznacza jego datę.
3. Posiedzenie Zespołu zwołuje przewodniczący
w zaleşności od potrzeb, nie rzadziej jednak niş raz
na 3 miesiące w miejscu wyznaczonym przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.
4. Z kaşdego posiedzenia Zespołu zostaje sporządzony protokół zawierający: listę obecności, tematykę omawianych spraw ogólnych, przypadki
indywidualne, opis działań do podjęcia.
5. Uczestnictwo w spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego jest obowiązkowe.
6. Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego
zwołuje przewodniczący w terminie nie wcześniejszym niş 3 dni przed dniem posiedzenia, a w nagłych przypadkach posiedzenie Zespołu lub grupy
roboczej zostanie zwołane w trybie natychmiastowym.
7. Zwołanie posiedzenia następuje w formie pisemnej lub telefonicznej.
8. Za obsługę techniczno-organizacyjną Zespołu
Interdyscyplinarnego odpowiedzialny jest Ośrodek
Pomocy Społecznej w Wymiarkach
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UCHWAŁA NR V/24/2011
RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM
z dnia 24 marca 2011r.
w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 6
ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U.
Nr 95, poz. 613 ze zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia
15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity: z 2006r. Dz. U. Nr 136, poz. 969 ze zmianami) oraz
art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 paŝdziernika 2002r.
o podatku leśnym (tekst jednolity z 2002r. Dz. U.
Nr 200, poz. 1682 ze zmianami), Rada Miejska
w Ośnie Lubuskim uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się następujące wzory formularzy
dla podatku od nieruchomości:

2) Deklaracja na podatek rolny – DR-1 (załącznik
Nr 6)
3) Wzór formularza jako załącznik do deklaracji
i informacji: dane o nieruchomościach rolnych
– ZR-1/A (załącznik Nr 7)
4) Wzór formularza jako załącznik do deklaracji
i informacji: dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym – ZR-1/B (załącznik Nr 8).
§ 3. Określa się następujące wzory dla podatku
leśnego:
1) Informacja o lasach – IL-1 (załącznik Nr 9);

1) Informacja w sprawie podatku od nieruchomości – IN-1 (załącznik Nr 1);

2) Deklaracja na podatek leśny – DL-1 (załącznik
Nr 10);

2) Deklaracja na podatek od nieruchomości –
DN-1 (załącznik Nr 2);

3) Wzór formularza jako załącznik do deklaracji
i informacji: dane o zwolnieniach podatkowych
w podatku leśnym – ZL-1/B (załącznik Nr 11).

3) Wzór formularza jako załącznik do deklaracji
i informacji i informacji: dane o nieruchomościach – ZN-1/A (załącznik Nr 3);

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ośna Lubuskiego.

4) Wzór formularza jako załącznik do deklaracji
i informacji: dane o zwolnieniach podatkowych
w podatku od nieruchomości ZN-1/B (załącznik
Nr 4).

§ 5. Traci moc uchwała Nr XI/84/2007 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 28 grudzień 2007r.

§ 2. Określa się następujące wzory formularzy
dla podatku rolnego:

§ 6. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2011r.

1) Informacja w sprawie podatku rolnego – IR-1
(załącznik Nr 5)

Przewodniczący Rady
Henryk Łapko
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z dnia 24 marca 2011r.
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UCHWAŁA NR V/25/2011
RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM
z dnia 24 marca 2011r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na rok
2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.),
art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity 2010 roku Dz. U Nr 95, poz. 613 z póŝniejszymi
zmianami) Rada Miejska w Ośnie Lubuskim uchwala
co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXV/235/2010 z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości wprowadza się następującą zmianę:

„§ 1 pkt 4 od budynków lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
od 1m2 powierzchni uşytkowej – 4,27zł”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Ośna Lubuskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2011 rok.
Przewodniczący Rady
Henryk Łapko

1) § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

===================================================================================
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UCHWAŁA NR VI/71/11
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH
z dnia 24 marca 2011r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Żarach
działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 17 ust. 1
pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zmianami) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.
Nr 180, poz. 1493 ze zmianami) Rada Miejska w Şarach uchwala co następuje:

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Stanisław Krasko
Załącznik
do uchwały Nr VI/71/11
Rady Miejskiej w Żarach
z dnia 24 marca 2011r.

§ 1. Uchwala się tryb i sposób powoływania
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Şarach działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie zwanego dalej Zespołem
oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania,
których treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania
członków Zespołu Interdyscyplinarnego
działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy
oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Şary.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania
członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Rozdział 1

§ 1. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 46
a) Miejskiego
w Şarach,

Ośrodka

Pomocy
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Społecznej

§ 3. Powołanie i odwołanie Przewodniczącego
Zespołu Interdyscyplinarnego.

b) Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Şarach,

1. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego
zostaje wybrany na pierwszym spotkaniu, spośród
jego członków, większością głosów, w głosowaniu
jawnym.

c) Sądu Rejonowego w Şarach – Wydział Rodzinny i Nieletnich w Şarach,
d) Kuratorzy Sądu Rejonowego w Şarach,
e) Komendy Powiatowej Policji w Şarach,
f)

Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
UM w Şarach,

g) Wydziału Spraw Społecznych UM w Şarach,
h) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Şarach,
i)

Organizacji Pozarządowej – Lubuskiego Ruchu na Rzecz kobiet i rodziny „Şar” – Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Şarach.

§ 2. Powoływanie i odwoływanie członków Zespołu:
1. Przedstawiciele poszczególnych instytucji/
jednostek po wyraşeniu pisemnej zgody i akceptacji
trybu i warunków funkcjonowania Zespołu określonych w niniejszej uchwale, zostają wskazani imiennie przez osoby kierujące instytucjami/ jednostkami.
2. Skład Zespołu zostanie ustalony zarządzeniem
Burmistrza Miasta Şary powołującym Zespół Interdyscyplinarny.
3. Zarządzenie Burmistrza Miasta Şary o powołaniu Zespołu doręcza się osobom kierującym instytucjami/jednostkami, o których mowa w ust. 1 oraz
ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Şary oraz na stronie internetowej Urzędu
Miasta Şary.
4. Zespół moşe utworzyć grupy robocze, spośród przedstawicieli instytucji, organizacji zajmujących się problemem przemocy w rodzinie.
5. Kaşdy członek Zespołu, grupy roboczej, przed
udziałem w pierwszym posiedzeniu składa pisemne
oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich
informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań
w ramach pracy w Zespole.
6. Członek Zespołu i Grupy Roboczej moşe zostać odwołany w trybie natychmiastowym, w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad poufności danych i informacji uzyskanych
w ramach działania w Zespole adekwatnie, mocą
Zarządzenia Burmistrza Miasta Şary lub decyzją Zespołu.
7. W przypadku rezygnacji, odwołania lub zgonu
członka Zespołu, w miejsce zwolnione Burmistrz
Miasta Şary powołuje innego członka Zespołu z tej
samej instytucji, po wskazaniu kandydatury przez
osobę kierującą instytucją/jednostką.

2. O wyborze Przewodniczącego Zespołu zostaje
pisemne powiadomiony Burmistrza Miasta.
3. Przewodniczący moşe zostać odwołany na
podstawie:
a) uzasadnionego pisemnego wniosku któregokolwiek z członków Zespołu. Odwołanie następuje w wyniku głosowania jawnego, zwykłą większością głosów,
b) pisemnej rezygnacji Przewodniczącego,
c) uzasadnionego, pisemnego wniosku Burmistrza Miasta Şary.
4. Odwołanie Przewodniczącego skutkuje koniecznością powołania nowego przewodniczącego
zgodnie z zapisami ustępu 1.
Rozdział 2
Warunki funkcjonowania Zespołu
Interdyscyplinarnego
§ 1. Zespół działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Burmistrzem Miasta a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w jego skład,
zaś w przypadku pracowników samorządowych
Gminy Şary o statusie miejskim – wskazanych przez
Burmistrza Miasta Şary.
§ 2. Członkowie Zespołu wykonują zadania
w ramach obowiązków słuşbowych lub zawodowych.
§ 3. Zakres zadań realizowanych przez członków
Zespołu ujęty zostanie w porozumieniach zawartych
pomiędzy Burmistrzem Miasta Şary a instytucjami.
§ 4. Za obsługę techniczno-organizacyjną Zespołu odpowiedzialny jest Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Şarach.
§ 5. Spotkania Zespołu odbywają się w zaleşności od potrzeb, nie rzadziej jednak niş raz na kwartał.
§ 6. Z kaşdego ww. spotkania zostaje sporządzony protokół zawierający: listę obecności, tematykę
omawianych spraw ogólnych, przypadki indywidualne, opis działań do podjęcia.
§ 7. Spotkania organizowane są głównie w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Şarach. Mogą być równieş organizowane w siedzibach poszczególnych instytucji/organizacji wchodzących w skład Zespołu.
§ 8. Uczestnictwo w spotkaniach Zespołu jest
obowiązkowe.
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UCHWAŁA NR VI/31/11
RADY GMINY ŁAGÓW
z dnia 28 marca 2011r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/100/04 z dnia 30 listopada 2004r w sprawie określenia wzorów
informacji i deklaracji podatkowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220;
Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271;
Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717;
Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055;
Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441;
Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r.
Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106,
poz. 675), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.: Dz. U.
z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226,
poz. 1475), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 paŝdziernika
2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r. Nr 200,
poz. 1682 ze zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 216, poz. 1826,
Dz. U. z 2005r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365,
Nr 179, poz. 1484, Dz. U. z 2006r. Nr 245, poz. 1775,
Nr 249, poz. 1825, Dz. U. z 2008r. Nr 116, poz. 730,
Dz. U. z 2009r. Nr 56, poz. 458, Dz. U. z 2010r. Nr 96,
poz. 620, Nr 226, poz. 1475), art. 6a ust. 11 ustawy
z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zm.:
Dz. U. z 2006r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775,
Nr 249, poz. 1825, Dz. U. z 2007r. Nr 109, poz. 747,
Dz. U. z 2008r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655,
Dz. U. z 2009r. Nr 56, poz. 458, Dz. U. z 2010r. Nr 96,
poz. 620, Nr 226, poz. 1475) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XVI/100/04 Rady Gminy
Łagów z dnia 30 listopada 2004r w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych

(Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2004r. Nr 100, poz. 1536)
wprowadza się następujące zmiany:
1) Załącznik Nr 1 zmienianej uchwały otrzymuje
brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej
uchwały.
2) Załącznik Nr 2 zmienianej uchwały wraz z materiałami uzupełniającym otrzymuje brzmienie jak
w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3) Załącznik Nr 3 zmienianej uchwały otrzymuje
brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszego
uchwały.
4) Załącznik Nr 4 zmienianej uchwały wraz z materiałem uzupełniającym otrzymuje brzmienie jak
w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
5) Załącznik Nr 5 zmienianej uchwały otrzymuje
brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej
uchwały.
6) Załącznik Nr 6 zmienianej uchwały wraz z materiałem uzupełniającym otrzymuje brzmienie jak
w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łagów.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łagów.
Przewodniczący Rady
Stanisław Drob
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VI/31/11
Rady Gminy Łagów
z dnia 28 marca 2011r.
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UCHWAŁA NR VI/46/2011
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE
z dnia 28 marca 2011r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Rzepin
Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 roku o sporcie (tj.: Dz. U. z 2010r. Nr 127,
poz. 857 z póŝn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn.
zm.) w związku z art. 221 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(tj.: Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z póŝn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Gmina Rzepin w trosce o rozwój sportu
oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców w tym zakresie wspiera rozwój sportu na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
2. Przez cel publiczny z zakresu sportu rozumie
się:
1) umoşliwienie dostępu do róşnorodnych form
aktywności fizycznej jak największej liczbie
mieszkańców gminy Rzepin;
2) poprawę kondycji fizycznej i psychicznej mieszkańców poprzez uczestnictwo doraŝne lub zorganizowane we wszelkich formach aktywności;
3) udział w międzynarodowych, centralnych i regionalnych rozgrywkach sportowych objętych
regulaminem polskich związków sportowych;
4) promocję sportu i aktywnego stylu şycia;

3) pokrycie kosztów organizowania zawodów
sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach;
4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;
5) wynagrodzenia kadry szkoleniowej;
6) stypendia.
3. Dotację celową na prowadzenie statutowej
działalności sportowej moşe otrzymać klub, jeşeli:
1) realizuje cel publiczny wskazany w § 1 ust. 2
niniejszej uchwały;
2) angaşuje się we współpracę z gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz z Urzędem
Miejskim w Rzepinie przy realizacji zadań publicznych z zakresu sportu na rzecz mieszkańców gminy Rzepin;
3) promuje wizerunek gminy Rzepin jako gminy
stwarzającej warunki dla rozwoju sportu.
4. Dotacje udzielane są po przeprowadzeniu
otwartego konkursu ofert, ogłaszanego w trybie
niniejszej uchwały.
§ 4. 1. Burmistrz Rzepina ogłasza otwarty konkurs ofert, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem
w stosunku do terminu składania oferty wskazując:

5) poprawę warunków uprawiania sportu przez
zawodników klubów sportowych;

1) rodzaj zadania oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie zadania,

6) osiąganie wysokich wyników sportowych przez
zawodników klubów sportowych.

2) termin realizacji zadania,

§ 2. 1. Gmina wspierając rozwój sportu udziela
podmiotom, o których mowa w § 3 ust. 1 uchwały,
dotacji celowej na prowadzenie statutowej działalności sportowej.
2. Wysokość środków finansowych na wspieranie rozwoju sportu będzie określała corocznie
uchwała budşetowa Gminy Rzepin.
§ 3. 1. Dotacje celowe mogą uzyskać kluby sportowe funkcjonujące na terenie gminy Rzepin niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, realizujące cel publiczny z zakresu sportu, o którym mowa w § 1 ust. 2
uchwały.
2. Z dotacji celowej mogą być dofinansowane
wydatki, w szczególności na:
1) realizację programów szkolenia sportowego;
2) zakup sprzętu sportowego;

3) termin i miejsce składania ofert,
4) termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty.
2. Wzory formularzy dotyczące postępowania
konkursowego (oferta realizacji zadania, sprawozdanie z wykonania zadania) stanowią załączniki
Nr 1 i 2 do uchwały.
3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Rzepinie, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzepinie.
§ 5. W celu opiniowania złoşonych ofert Burmistrz Rzepina powołuje komisję konkursową
i wskazuje jej skład.
§ 6. 1. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji na realizację zadania, komisja konkursowa uwzględnia w szczególności:
1) znaczenie zadania dla gminy Rzepin,
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2) zgodność oferty z celem publicznym, określonym w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały,
3) wysokość środków budşetowych przeznaczonych na realizację danego zadania,
4) wysokość środków pozabudşetowych pozyskanych na realizację danego zadania,
5) ocenę moşliwości realizacji zadania przez oferenta,
6) ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do
zakresu rzeczowego zadania,
7) analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie poprzednim, z uwzględnieniem w szczególności jakości i terminowości rozliczenia dotacji.
2. Po dokonaniu oceny przedłoşonych ofert Komisja konkursowa przedstawia Burmistrzowi Rzepina swoje propozycje rozstrzygnięcia konkursu.
3. Wyboru ofert do realizacji zadania dokonuje
Burmistrz Rzepina, którego decyzja jest ostateczna.
§ 7. 1. Wyniki konkursu zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Rzepinie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Rzepinie.
2. Burmistrz zastrzega sobie prawo przyznania
mniejszej dotacji niş wnioskowana przez klub sportowy. W takim przypadku następuje uzgodnienie
z wnioskodawcą planu wydatków projektu, z zastrzeşeniem, şe:
1) projekt nie ulegnie istotnym zmianom w stosunku do złoşonego wniosku i ogłoszenia
o konkursie, a jego realizacja będzie zgodna
z celem publicznym,
2) wnioskodawca zweryfikuje ostateczną treść
projektu, w tym zakres kosztów wspieranych
z dotacji.
3. Klub sportowy moşe zrezygnować z przyznanej dotacji przed podpisaniem umowy o dofinansowanie zadania, jeśli jej wysokość uzna za niewystarczającą dla realizacji projektu.
4. Podstawą rezygnacji jest oświadczenie wnioskodawcy zawarte w protokole spisanym na tę okoliczność pomiędzy Gminą Rzepin, a wnioskodawcą.
5. Dopuszcza się moşliwość uniewaşnienia ogłoszenia o otwartym konkursie projektów z § 4 lub
odstąpienia od zawarcia umowy o dofinansowanie
na skutek:
1) stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy
wyborze wniosków, lub
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pomiędzy gminą Rzepin a podmiotem, któremu
przyznano dotację, zawartej zgodnie z art. 221 ust. 3
ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia
2009r. (tj. Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z póŝn.
zm.).
2. Umowę sporządza się w formie pisemnej, na
czas realizacji zadania lub czas określony, jednak nie
dłuşszy niş 1 rok.
3. Integralnym elementem umowy o dotację jest
załączony do niej wniosek oraz ostateczny plan wydatków projektu.
4. Umowa określa w szczególności:
1) szczegółowy opis zadania, w tym cel na jaki dotacja została przyznana i termin jego wykonania,
2) wysokość dotacji udzielonej podmiotowi wykonującemu zadanie i tryb płatności,
3) termin wykorzystania dotacji, nie dłuşszy niş do
dnia 31 grudnia 2011r.,
4) określenie warunków zmiany zakresu przedmiotowego umowy w czasie jej obowiązywania,
5) tryb kontroli wykonywania zadania,
6) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji,
7) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji.
5. W uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się
moşliwość dokonania przesunięć przez klub sportowy w poszczególnych pozycjach finansowych projektu.
6. W przypadku dokonania przesunięć równych
lub większych niş 10% istniejącej pozycji kosztorysowej konieczne jest poinformowanie Burmistrza
Rzepina o tym fakcie w terminie 14 dni od prowadzenia zmian w kosztorysie projektu.
7. Kaşda zmiana umowy o dotację, z zastrzeşeniem ust. 4 i 5 wymaga sporządzenia aneksu.
§ 9. Środki przewidziane w umowie o dofinansowanie zadań są przekazywane na rachunek bankowy podmiotu, któremu przyznano dofinansowanie, w terminach zapewniających finansowanie zobowiązań wynikających z realizacji zadania.
§ 10. 1. Podmiot, któremu przyznano dotację,
przedstawia Burmistrzowi Rzepina sprawozdanie
z realizacji zadania w zakresie rzeczowym i finansowym, w terminie określonym w umowie.
2. Sprawozdanie powinno zawierać w szczególności:
1) informację o przebiegu realizacji zadania,

2) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, şe zakończenie procedury wyborem wniosku lub zawarcie umowy nie leşy
w interesie publicznym, a zmiany takiej nie
moşna było wcześniej przewidzieć.

2) szczegółowe rozliczenie finansowe dokonane
w oparciu o kosztorys załączony do oferty,

§ 8. 1. Przekazanie środków odbywa się na podstawie umowy o dofinansowanie zadań, zawartej

4) zestawienie kserokopii dokumentów, faktur
(rachunków) potwierdzających wydatkowanie
środków.

3) inne istotne informacje dotyczące realizacji zadania,
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3. W przypadku wykorzystania na realizację zadania tylko części przekazanej dotacji, niewykorzystane środki finansowe naleşy zwrócić wraz
z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonych zgodnie z art. 251 i 252
ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia
2009r. (tj. Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z póŝn.
zm.).
4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości
w sposobie wykorzystania dotacji wstrzymuje się
przekazywanie kolejnych transz dotacji, a dotychczas przekazana kwota podlega rozliczeniu na zasadach określonych w art. 251 i 252 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (tj. Dz. U.
z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z póŝn. zm.).
5. Wydatki związane z realizacją projektu stają
się kwalifikowalne od dnia podpisania umowy.
§ 11. 1. Upowaşnione przez Burmistrza Rzepina
osoby są uprawnione do przeprowadzenia kontroli
realizacji zadania.
2. Kontroli podlega w szczególności:
1) przebieg i sposób realizacji zadania,
2) sposób wykorzystania środków otrzymanych
z budşetu gminy Rzepin,
3) prowadzenie dokumentacji księgowej,
4) prawidłowość rozliczeń.
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3. Podmiot, któremu przyznano dotację jest
obowiązany do udostępnienia na şądanie przedstawicieli Burmistrza Rzepina informacji i dokumentów
niezbędnych do przeprowadzenia kontroli.
4. Ustalenia kontroli przedstawione są w protokole kontroli, a ocena realizacji zadań przedstawiana
jest w wystąpieniu pokontrolnym.
5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości,
wystąpienie pokontrolne zawiera zalecenia pokontrolne ze wskazaniem sposobu usunięcia tych nieprawidłowości oraz termin, do którego naleşy zawiadomić Burmistrza Rzepina o sposobie wykonania zaleceń.
§ 12. Traci moc uchwała Nr XXVI/96/2008 Rady
Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2008r.
w sprawie określenia warunków i trybu wspierania
finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na
terenie Gminy Rzepin.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.
§ 14. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Robert Łukaszewicz
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VI/46/2011
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 28 marca 2011r.

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

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

(pieczęć podmiotu)

(data i miejsce złoşenia oferty)

OFERTA REALIZACJI ZADANIA
...........................................................................................................................................................................
(nazwa zadania)
w okresie od ..................................... do ......................................................
składana na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (tj.: Dz. U. z 2010 r., Nr 127,
poz. 857 z póŝn. zm.) oraz uchwały Nr …………. Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia ………………….
WRAZ Z
WNIOSKIEM O PRZYZNANIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
W KWOCIE ...............................................................................
I. Dane na temat podmiotu
1) pełna nazwa: ....................................................................................................................................................
2) forma prawna .................................................................................................................................................
3) numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze: ……………………………………..........
4) data rejestracji ..............................................................................................................................................
5) Nr NIP ......................................................................... Nr REGON ...............................................................
6) dokładne dane adresowe: miejscowość ..............................................................., ul. ..................................,
7) dane do kontaktu:
tel. ........................................................................... faks ..................................................................................
e-mail: ....................................................................... http:// .............................................................................
8) numer rachunku bankowego

9) nazwiska i imiona osób upowaşnionych do podpisywania umowy o dofinansowanie zadania:
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
10) dane osoby upowaşnionej do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących wniosku (imię i nazwisko
oraz Nr telefonu kontaktowego)
...........................................................................................................................................................................
II. Opis zadania
1. Nazwa zadania
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2. Miejsce wykonywania zadania

3. Cel zadania

4. Szczegółowy opis zadania (spójny z kosztorysem)

5. Harmonogram planowanych działań (z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia) wraz z liczbowym określeniem skali działań planowanych przy realizacji zadania (naleşy uşyć miar adekwatnych dla danego zadania, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów).

6. Zakładane rezultaty realizacji zadania.

III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania
1. Całkowity koszt zadania: ..................................................................................................................................
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2. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów
Rodzaj kosztów
(koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją
zadania)

Z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz
wpłat i opłat adresatów
(w zł)*

Ogółem

Lp.

Z tego
z wnioskowanej
całkowity
dotacji
(w zł)
(w zł)
Koszt

3. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:
.....................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
IV. Przewidywane źródła finansowania zadania:
1.
Ŝródło finansowania

zł

%

Wnioskowana kwota dotacji
Finansowe środki własne, środki z innych ŝródeł oraz wpłaty i opłaty adresatów*
(z tego wpłaty i opłaty adresatów zadania ............................ zł)
Ogółem

100%

2. Informacja o uzyskanych przez organizacje od sponsorów, środkach prywatnych lub publicznych, których
kwota została uwzględniona w ramach środków własnych.*
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3. Wysokość środków otrzymanych ze środków publicznych w poprzednim roku na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu.

V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania
1. Partnerzy biorący udział w realizacji zadania.

2. Zasoby kadrowe – przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania (informacje o kwalifikacjach
osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadań).

3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z tych zadań
realizowane były we współpracy z administracją publiczną).

4. Informacja o tym, czy wnioskodawca przewiduje korzystanie przy wykonaniu zadania z podwykonawców
(określenie rodzaju podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą uczestniczyć w realizacji
zadania).

Oświadczam(-my), że:
1) proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności naszego podmiotu,
2) podmiot jest związany niniejszym wnioskiem przez okres do dnia ...............................,
3) wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.
....................................................................................................
(pieczęć podmiotu oraz podpis osoby upowaşnionej
lub podpisy osób upowaşnionych do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu)
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Załączniki i ewentualne referencje:
1. Aktualny odpis z rejestru, wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta
i umocowanie osób go reprezentujących.
2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok.*
3. Umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania w pkt V.1. partnera).*
4. Aktualny statut lub inny dokument zawierający zakres działalności podmiotu oraz wskazujący organy
uprawnione do reprezentacji.
5. ............................................................................................................................................
______________________
* Niepotrzebne skreślić.

Poświadczenie złoşenia oferty

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 46

– 4783 –

Poz. 887
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VI/46/2011
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 28 marca 2011r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania zadania
.....................................................................................................................................................................................
(nazwa zadania)

w okresie od ......................................................... do ........................................................,
określonego w umowie Nr ..................................................................,
zawartej w dniu ........................................., pomiędzy
Gminą Rzepin
a
................................................................................................................................................................................
(nazwa Zleceniobiorcy)
Data złoşenia sprawozdania: ................................................................................................................................
Część I. Sprawozdanie merytoryczne
1. Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym w ofercie? Jeśli nie – dlaczego?

2. Liczbowe określenie ilości uczestników projektu oraz beneficjentów (widzów).

3. Opis wykonania zadania.

4. Liczbowe określenie skali działań, zrealizowanych w ramach zadania, (naleşy uşyć tych samych miar, które były zapisane w ofercie realizacji zadania, w części II pkt 5).
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Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków
1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł.)
Całość zadania (zgodnie z umową)

Rodzaj kosztów
(koszty merytoryczz tego z finansoz tego z finansone i administracyjne
z tego wych środków właz tego wych środków włakoszt
koszt
związane z realizacją
snych, środków
snych, środków
z
z
zadania)
z
innych
ŝródeł
oraz
z innych ŝródeł oraz
całkowity
całkowity
dotacji wpłat i opłat adredotacji wpłat i opłat adresatów*
satów*

Ogółem

Lp.

Bieşący okres sprawozdawczy

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania

Ŝródło finansowania

Całość zadania (zgodnie z umową)

zł

%

Bieşący okres sprawozdawczy

zł

%

Koszty pokryte z dotacji
Koszty pokryte z finansowych środków własnych,
środków z innych ŝródeł
(z tego wpłaty i opłaty
adresatów zadania
............................... zł)
Ogółem:

100%

100%

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budşetu:
.....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 46

– 4785 –

Poz. 887

3. Zestawienie faktur (rachunków)(3)

Lp.

Numer

Data

Numer

Dokumentu

Dokumentu

pozycji

księgowego

księgowego

kosztorysu

Z tego ze
Nazwa
wydatku

Kwota (zł)

środków
pochodzących
z dotacji (zł)

Łącznie
Część III. Dodatkowe informacje
...................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Załączniki(4)
1.……………………………………………………………………………………………………………………………………
2.……………………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam(-my), şe:
1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Zleceniobiorcy,
2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione.
……………………………………………….
(pieczęć wnioskodawcy)
…………………………………………………………
(podpis osoby upowaşnionej lub podpisy osób
upowaşniony do składania oświadczeń woli
w imieniu wnioskodawcy)
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Poświadczenie złoşenia sprawozdania

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)
Sprawdzono pod względem merytorycznym: Sprawdzono pod względem formalno – rachunkowym

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

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

ZATWIERDZAM
.............................

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

Skarbnik Miasta

Burmistrz Miasta

______________
* Niepotrzebne skreślić
POUCZENIE
Sprawozdania składa się osobiście lub nadsyła przesyłką poleconą w przewidzianym w umowie terminie na
adres organu zlecającego.
1) Sprawozdanie sporządzać naleşy w okresie określonym w umowie.
2) Opis musi zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z ich układem zawartym w ofercie, która była podstawą przygotowania umowy. W opisie konieczne jest uwzględnienie wszystkich planowanych działań, zakres, w jakim zostały one zrealizowane, i wyjaśnienie ewentualnych odstępstw
w ich realizacji, zarówno w odniesieniu do ich zakresu, jak i harmonogramu realizacji.
3) Do sprawozdania załączyć naleşy spis wszystkich faktur (rachunków), które opłacone zostały w całości lub
w części ze środków pochodzących z dotacji. Spis zawierać powinien: nr faktury (rachunku), datę jej wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji, oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi. Kaşda z faktur (rachunków) powinna być opatrzona na odwrocie pieczęcią organizacji*/podmiotu*/ jednostki organizacyjnej* oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający
informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych
towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej naleşności. Opis powinien wskazywać celowość wydatku,
związek z kategorią kosztową zgodnie z kosztorysem oraz informację o pokryciu części lub całości wydatku
ze środków z dotacji Gminy Rzepin. Informacja ta powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za
sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji.
Do sprawozdania nie załącza się oryginałów faktur (rachunków), które naleşy przechowywać zgodnie
z obowiązującymi przepisami i udostępniać podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych, a jedynie ich
kserokopie.
4) Do niniejszego sprawozdania załączyć naleşy dodatkowe materiały mogące dokumentować działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu,
raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji), jak równieş dokumentować konieczne działania prawne (kopie
umów, kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych).
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UCHWAŁA NR VI/47/2011
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE
z dnia 28 marca 2011r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst. jedn. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze
zmianami), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.
z 2010r. Dz. U. Nr 95, poz. 613 ze zmianami) Rada
Miejska w Rzepinie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLIX/75/10 z dnia 26 paŝdziernika 2010r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości wprowadza się
następującą zmianę:

zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m² powierzchni uşytkowej – 3,11zł”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2011r.
Przewodniczący Rady
Robert Łukaszewicz

1) § 1 pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie:
„d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń

===================================================================================
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UCHWAŁA NR VI/48/2011
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE
z dnia 28 marca 2011r.
w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 6
ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U.
Nr 95, poz. 613 ze zm.) , art. 6a ust. 11 ustawy z dnia
15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity: z 2006r. Dz. U. Nr 136, poz. 969 ze zmianami) oraz
art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 paŝdziernika 2002r.
o podatku leśnym (tekst jednolity z 2002r. Dz. U.
Nr 200, poz. 1682 ze zmianami), Rada Miejska
w Rzepinie uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się następujące wzory formularzy
dla podatku od nieruchomości:
a) Informacja o nieruchomościach i obiektach
budowlanych ( załącznik Nr 1),
b) Deklaracja na podatek od nieruchomości (załącznik Nr 2).
§ 2. Określa się następujące wzory formularzy
dla podatku rolnego:
a) Informacja o gruntach (załącznik Nr 3),
b) Deklaracja na podatek rolny (załącznik Nr 4).

§ 3. Określa się następujące wzory dla podatku
leśnego:
a) Informacja o lasach (załącznik Nr 5),
b) Deklaracja na podatek leśny (załącznik Nr 6).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XIV/97/2007 Rady
Miasta Rzepina z dnia 23 listopada 2007r. w sprawie
określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz uchwała
Nr XLIX/76/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia
26 paŝdziernika 2010r. w sprawie zmiany uchwały
w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
§ 6. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady
Robert Łukaszewicz
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VI/48/2011
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 28 marca 2011r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VI/48/2011
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 28 marca 2011r.
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VI/48/2011
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 28 marca 2011r.
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Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VI/48/2011
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 28 marca 2011r.
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Załącznik Nr 5
do uchwały Nr VI/48/2011
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 28 marca 2011r.
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Załącznik Nr 6
do uchwały Nr VI/48/2011
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 28 marca 2011r.
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UCHWAŁA NR VI/51/2011
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE
z dnia 28 marca 2011r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania w gminie Rzepin
Na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca
2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.), uchwala się co
następuje:
§ 1. Przyjmuje się tryb i sposób powoływania
i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania,
których treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Robert Łukaszewicz
Załącznik
do uchwały Nr VI/51/2011
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 28 marca 2011r.
Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
Rozdział 1
Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego
1. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:
1) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych;
3) Policji;
4) Zespołu Szkół;
5) Zakładu Opieki Zdrowotnej;
6) organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Rzepin;
7) Kuratorskiej Słuşby Sądowej Sądu Rejonowego
w Słubicach.
2. Powoływanie i odwoływanie członków zespołu interdyscyplinarnego:

1) przedstawiciele poszczególnych instytucji lub
jednostek zostają wskazani imiennie przez osoby kierujące instytucjami lub jednostkami;
2) skład zespołu interdyscyplinarnego zostanie
ustalony zarządzeniem Burmistrza Rzepina powołującym zespół interdyscyplinarny;
3) członek zespołu interdyscyplinarnego moşe zostać odwołany w trybie natychmiastowym mocą zarządzenia Burmistrza Rzepina, w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad poufności danych i informacji uzyskanych
w ramach działania w zespole interdyscyplinarnym;
4) odwołania członka zespołu Burmistrz dokonuje:
a) na skutek rezygnacji członka zespołu;
b) na wniosek uprawnionych podmiotów, których jest przedstawicielem;
c) na wniosek przewodniczącego zespołu.
3. Powoływanie i odwoływanie przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego:
1) przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego
zostaje wybrany na pierwszym spotkaniu,
w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 składu zespołu;
2) przewodniczący zostaje wybrany na czas określony, na okres 3 lat;
3) o wyborze przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego zostaje pisemnie powiadomiony
Burmistrz Rzepina;
4) na zasadach określonych w punktach 1 i 3 wybiera się zastępcę przewodniczącego zespołu,
wykonującego
zadania
przewodniczącego
w czasie jego nieobecności;
5) przewodniczący (zastępca przewodniczącego)
moşe zostać odwołany na podstawie:
a) uzasadnionego pisemnego wniosku któregokolwiek z członków zespołu interdyscyplinarnego;
b) uzasadnionego, pisemnego wniosku Burmistrza Rzepina;
c) pisemnej rezygnacji przewodniczącego (zastępcy przewodniczącego).
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6) odwołanie następuje w wyniku głosowania
jawnego, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 składu zespołu;

4. Za obsługę techniczno – organizacyjną zespołu interdyscyplinarnego odpowiedzialny jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzepinie.

7) odwołanie przewodniczącego (zastępcy przewodniczącego) skutkuje koniecznością powołania nowego przewodniczącego (zastępcy przewodniczącego), zgodnie ze wskazana procedurą.

5. Z kaşdego spotkania zostaje sporządzony protokół zwierający m.in.: listę obecności, tematykę
omawianych spraw, przypadki indywidualne, opis
działań do podjęcia.

Rozdział 2
Warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego
1. Zespół interdyscyplinarny działa na podstawie
porozumień zawartych pomiędzy Burmistrzem Rzepina a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w jego skład.
2. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego wykonują zadania w ramach obowiązków słuşbowych
lub zawodowych.
3. Zakres działań realizowanych przez członków
ujęty zostanie w porozumieniach zawartych pomiędzy Burmistrzem Rzepina a instytucjami.

6. Spotkania organizowane są głównie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepinie w jego
godzinach pracy. Dopuszcza się moşliwość organizacji spotkań na terenie innych instytucji lub organizacji zaangaşowanych w działalność zespołu interdyscyplinarnego.
7. Posiedzenia zespołu zwołuje przewodniczący
w terminie co najmniej 3 dni przed dniem posiedzenia.
8. Zwołanie posiedzenia moşe mieć formę pisemną lub telefoniczną.
9. Uczestnictwo w spotkaniach zespołu interdyscyplinarnego jest obowiązkowe.

8 90
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UCHWAŁA NR VI/52/2011
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE
z dnia 28 marca 2011r.
w sprawie nadania nazwy Ronda Papieża Jana Pawła II
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Rada Miejska w Rzepinie
uchwala co następuje:
§ 1. 1. Nadać nazwę „Rondo Papieşa Jana Pawła
II” nowo wybudowanemu rondu ulicznemu połoşonemu przy zbiegu ulic: Adama Mickiewicza, Słubicka, Wojska Polskiego w Rzepinie.
2. Połoşenie ronda opisanego w ustępie 1 określa mapa stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Robert Łukaszewicz
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Załącznik
do uchwały Nr VI/52/2011
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 28 marca 2011r.
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UCHWAŁA NR VI/27/11
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIASTECZKU
z dnia 29 marca 2011r.
w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) uchwala, co następuje:

3. Wyborze jednego z zaproponowanych rozwiązań.

§ 1. Przyjmuje się procedury konsultacji w zakre-

1. Bezpośrednich otwartych spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych i innych organizacji prowadzących na terenie Gminy Nowego
Miasteczka działalność poşytku publicznego na podstawie ustawy, o której mowa w § 1 pkt 1,

sie:
1. Projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie,
2. Rocznego lub wieloletniego programu współpracy Gminy Nowe Miasteczko z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi
działalność poşytku publicznego na podstawie
ustawy, o której mowa w pkt. 1.
3. Innych przypadków przewidzianych ustawą.
§ 2. Podmiotami uprawnionymi do konsultacji
projektów aktów prawa miejscowego oraz programów, o których mowa w § 1 pkt 2, są podmioty
wymienione w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie, których terytorialny zakres działania obejmuje Gminę Nowe Miasteczko.
§ 3. Decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Burmistrz Gminy i Miasta Nowego
Miasteczka w formie zarządzenia, w którym określa:
1. Przedmiot konsultacji,
2. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
3. Formę konsultacji,
4. Osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.
§ 4. Konsultacje mogą polegać na:
1. Wyraşeniu opinii lub wniesieniu uwag w sprawie
będącej przedmiotem konsultacji,
2. Udzieleniu odpowiedzi na postawione pytania,

§ 5. Konsultacje mogą mieć formę:

2. Publikowania na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Nowe Miasteczko oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku treści aktu będącego przedmiotem konsultacji oraz przyjmowanie opinii i uwag od uprawnionych podmiotów w wyznaczonym terminie.
§ 6. 1. Burmistrz Nowego Miasteczka w terminie
14 dni od dnia zakończenia konsultacji podejmuje
decyzję o uwzględnieniu, bądŝ odrzuceniu propozycji i uwag zgłoszonych w ramach konsultacji przez
uprawnione podmioty.
2. Informacje o wynikach przeprowadzonych
konsultacji publikowane są w Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy Nowego Miasteczka oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowym Miasteczku.
§ 7. Konsultacje społeczne uznaje się za waşne
bez względu na liczbę osób i podmiotów biorących
w nich udział, jeşeli zostały przeprowadzone w sposób określony w niniejszej uchwale.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Miasteczko.
§ 9. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Leszek Sikora
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UCHWAŁA NR VI/28/11
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIASTECZKU
z dnia 29 marca 2011r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Na podstawie art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007r.
Nr 19, poz. 115 ze zm.) oraz po zasięgnięciu opinii
Zarządu Powiatu Nowosolskiego, uchwala się, co
następuje:
§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogi:
ulica Świerczewskiego połoşona w Nowym Miasteczku,
ulica Sienkiewicza połoşona w Nowym
Miasteczku,
ulica Şeromskiego połoşona w Nowym
Miasteczku,
ulica Reymonta połoşona w Nowym Miasteczku,

ulica Matejki połoşona w Nowym Miasteczku,
ulica Chopina połoşona w Nowym Miasteczku.
§ 2. Połoşenie i przebieg dróg, o których mowa
w § 1 oznaczone zostały na mapie stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Miasteczko.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Leszek Sikora

Załącznik
do uchwały Nr VI/28/11
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
z dnia 29 marca 2011r.
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UCHWAŁA NR VI/33/11
RADY GMINY BOJADŁA
z dnia 30 marca 2011r.
w sprawie: uchwalenie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w 2011r.
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U z 2010r
Nr 234, poz. 1536) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się roczny program współpracy
Gminy Bojadła z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bojadła.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy
Elżbieta Szwajkowska
Załącznik
do uchwały Nr VI/33/11
Rady Gminy Bojadła
z dnia 30 marca 2011r.
Program współpracy Gminy Bojadła z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011r.
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest
mowa o:
1) programie – naleşy przez to rozumieć program
współpracy Gminy Bojadła z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie;
2) ustawie – naleşy przez to rozumieć ustawę
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku
publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity
Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536);
3) konkursie – naleşy przez to rozumieć otwarty
konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2
i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdział II
Cel główny i cele szczegółowe programu
§ 2. Głównym celem programu jest efektywne
wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Bojadła.
§ 3. Celami szczegółowymi programu są:
1) poprawa jakości şycia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy Bojadła;
2) integracja podmiotów realizujących zadania
publiczne;
3) tworzenie warunków sprzyjających do rozwoju
kultury fizycznej na terenie Gminy Bojadła;
4) stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców Gminy.
§ 4. Program będzie realizowany w okresie od
1 stycznia do 31 grudnia 2011r.
Rozdział III
Zasady i formy współpracy
§ 5. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi opiera się na następujących zasadach:
1) pomocniczości – co oznacza, şe Gmina Bojadła
przekazuje organizacjom pozarządowym realizację zadań własnych, a organizacje pozarządowe zapewniają ich wykonanie w sposób
ekonomiczny, profesjonalny i terminowy;
2) suwerenności stron – co oznacza, şe współpracujące strony samodzielnie i w sposób niezaleşny podejmują działania w zakresie współpracy;
3) partnerstwa – współpraca realizowana jest
w zakresie uczestnictwa organizacji pozarządowych w określeniu potrzeb i problemów
mieszkańców gminy, wypracowania sposobów
ich rozwiązania, definiowania zadań przeznaczanych do realizacji;
4) efektywności – co polega na wspólnym dąşeniu
Gminy Bojadła i organizacji pozarządowych do
osiągnięcia najlepszych efektów realizacji zadań publicznych;
5) uczciwej konkurencji – co oznacza konkurencję
zgodną z uczciwymi zwyczajami oraz prawem
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w dziedzinie współpracy w zakresie określonym
w ustawie;
6) jawności – rozumiane jako udostępnienie przez
strony współpracy informacji o zamiarach, celach, kosztach i efektach współpracy, a takşe ze
strony Gminy Bojadła o środkach finansowych
zaplanowanych w budşecie gminy na współpracę oraz kryteriach i sposobie oceny projektów. Zasada jawności obliguje organizacje pozarządowe do udostępnienia Gminie Bojadła
danych dotyczących struktury organizacyjnej,
sposobu funkcjonowania, prowadzenia działalności statutowej.
§ 6. Współpraca Gminy Bojadła z organizacjami
pozarządowymi moşe przyjąć formę finansową lub
pozafinansową.
§ 7. 1. Finansowe formy współpracy to:
1) powierzanie wykonania zadań publicznych
wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie
i realizacji;
2) wspieranie wykonania zadań publicznych wraz
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich
realizacji.
2. Pozafinansowe formy współpracy to:
1) wzajemne informowanie się o planowanych
kierunkach działalności;
2) konsultowanie projektów aktów normatywnych
w zakresie dotyczącym działalności organizacji;
3) tworzenie zespołów roboczych o charakterze
doradczym i inicjatywnym;
4) inne formy wsparcia mogą obejmować:
a) nieodpłatne udostępnianie w miarę moşliwości sprzętu, pomieszczeń;
b) promocja działalności organizacji pozarządowych na stronie internetowej Gminy Bojadła.
Rozdział IV
Zakres przedmiotowy współpracy
§ 8. W roku 2011 Gmina Bojadła będzie wspierać
lub powierzać zadania publiczne w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Poz. 894

w tym takşe tych, które dotychczas realizowane były
w inny sposób, w tym przez organy administracji
publicznej. W zakresie rozpatrzenia takiej oferty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy.
§ 11. O środki w ramach współpracy mogą ubiegać się wyłącznie organizacje prowadzące działalność na rzecz mieszkańców Gminy Bojadła.
Rozdział VI
Sposób realizacji programu
§ 12. Cele zawarte w programie powinny być realizowane przez:
1) Wzajemne informowanie się o planowanych
kierunkach działalności;
2) Zlecanie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe poprzez powierzanie
wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji
lub wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich finansowanie;
3) Współpraca w pozyskiwaniu środków finansowych z innych ŝródeł, w szczególności z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
4) Uşyczanie, bądŝ wynajmowanie na preferencyjnych warunkach lokali na spotkania i prowadzenie działalności organizacjom pozarządowym;
5) Promocję działalności organizacji pozarządowych, między innymi poprzez udostępnienie
organizacjom strony internetowej Urzędu Gminy Bojadła, do zamieszczania własnych publikacji;
§ 13. W roku 2011 ogłoszony zostanie następujący konkurs na realizacje zadań publicznych:
1) Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu.
Rozdział VII
Wysokość środków przeznaczanych na realizację
programu

Rozdział V

§ 14. Gmina Bojadła na realizację Programu
w roku 2011 przeznacza środki finansowe w wysokości 16.000,00PLN.

Priorytetowe zadania publiczne

Rozdział VIII

§ 9. 1. W roku 2011 priorytetowe obszary współpracy obejmują sferę zadań z zakresu:

Sposób tworzenia programu oraz przebieg konsultacji

1) Upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
między innymi organizacja treningów i rozgrywek sportowych dla róşnych grup wiekowych.

§ 15. Program Współpracy Gminy Bojadła z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy w 2011 roku
utworzony został na bazie projektu programu, który
to konsultowany był z organizacjami pozarządowymi funkcjonującymi na terenie Gminy, zgodnie
z uchwałą Rady Gminy Bojadła w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi lub innymi podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

2. Zadanie publiczne określone w ust. 1 organizowane są na podstawie konkursów na zadania publiczne, szczegółowo opisujących zakres realizowanych zadań.
§ 10. Organizacje pozarządowe mogą z własnej
inicjatywy złoşyć ofertę realizacji zadań publicznych,
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poşytku publicznego i o wolontariacie projektów
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Projekt Programu zamieszczony jest na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy
Bojadła.
Uwagi i wnioski dotyczące programu moşna składać
nie póŝniej niş 7 dni po umieszczeniu projektu na
stronie internetowej osobiście w Urzędzie lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres martapromocja@bojadla.pl lub poczty tradycyjnej na
adres Urzędu Gminy Bojadła.
Rozdział IX
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert
§ 16.1. Komisje konkursowe powoływane są
przez Wójta Gminy Bojadła w celu opiniowania ofert
złoşonych w otwartych konkursach.
2. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Wójta Gminy Bojadła oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe.
3. W skład komisji nie mogą wchodzić przedstawiciele tych organizacji pozarządowych, które złoşyły ofertę na realizację zadania publicznego.
4. Komisja konkursowa powoływana jest zarządzeniem Wójta Gminy Bojadła niezwłocznie po zamknięciu konkursu.
5. Komisja konkursowa działa w oparciu o właściwe ustawy oraz zasady: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej
konkurencji i jawności.
§ 17.1. Do członków komisji konkursowych biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071 ze zmianami) dotyczące wyłączenia pracownika.
2. W przypadku wyłączenia z postępowania lub
nieobecności członków komisji, posiedzenie odbywa
się pod warunkiem, şe bierze w nim udział co najmniej połowa składu komisji.
§ 18.1. Udział w pracach komisji konkursowych
jest nieodpłatny.
2. Członkom komisji konkursowych nie przysługuje zwrot kosztów podróşy.
§ 19. Komisja, przystępując do oceny złoşonych
ofert, w pierwszej kolejności:
1) dokonuje oceny ofert pod względem formalnym;

Poz. 894

2) odrzuca oferty nie spełniające formalnych warunków konkursu lub złoşone po terminie.
§ 20. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu
ofert:
1) ocenia moşliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową, w tym spełnienie wymogów określonych w ogłoszeniu o otwartym
konkursie ofert;
2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu
rzeczowego zadania;
3) uwzględnia dotychczasowe doświadczenie przy
realizacji zadań zleconych biorąc pod uwagę
rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;
4) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania
i kwalifikacje osób przy udziale których wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne;
5) w przypadku zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wspierania uwzględnia planowany przez organizację pozarządową udział
środków finansowych własnych lub środków
pochodzących z innych ŝródeł na realizację zadania publicznego.
§ 21. Komisja ustalając propozycje kwot dotacji
dla organizacji pozarządowych, które złoşyły ofertę
w konkursie, uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
§ 22.1. Z przebiegu prac komisja sporządza protokół zawierający w szczególności ilość złoşonych
w terminie ofert, uzasadnienie wyboru lub odrzucenia ofert uczestniczących w postępowaniu konkursowym oraz propozycje kwot dotacji dla wybranych
ofert.
2. Protokół z przebiegu prac komisji przedkłada
się Wójtowi Gminy Bojadła.
§ 23. Ostateczną decyzję w sprawie wyboru ofert
oraz wysokości dotacji podejmuje Wójt w oparciu
o protokół komisji.
Rozdział X
Sposób oceny realizacji programu
§ 24.1. Gmina Bojadła w trakcie wykonywania
zadania przez organizacje pozarządowe sprawuje
kontrolę prawidłowości wykonania zadania, w tym
wydatkowania przeznaczonych na jego realizację
środków finansowych. Kontrola i ocena realizacji
zadania przebiegać będzie na zasadach określonych
w ustawie. Gmina Bojadła moşe şądać od organizacji pozarządowych częściowych sprawozdań z realizacji zadania.
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2. Miernikami efektywności realizacji Programu
w danym roku będą informacje dotyczące w szczególności:
1) liczbie ogłoszonych konkursów;
2) wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację programu;
3) liczbie organizacji pozarządowych biorących
udział w realizacji programu;

Poz. 894, 895

5) liczbie osób, które były adresatami działań ujętych w programie.
§ 25. Wójt Gminy Bojadła składa Radzie Gminy
sprawozdanie z realizacji programu w terminie do
dnia 30 kwietnia następnego roku. Sprawozdanie
z realizacji programu umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Bojadła w Biuletynie Informacji Publicznej.

4) liczbie osób zaangaşowanych w realizację programu;
8 94
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UCHWAŁA NR VI/35/11
RADY GMINY SZCZANIEC
z dnia 30 marca 2011r.
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Szczaniec z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie w 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 się, co następuje:
§ 1. 1. Doceniając to, şe istotną cechą społeczeństwa demokratycznego, elementem spajającym
i aktywizującym społeczność lokalną jest aktywna
działalność organizacji pozarządowych oraz realizując zadania, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku publicznego i wolontariacie uchwala się program współpracy
z organizacjami pozarządowymi 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 współpracę pomiędzy Gminą Szczaniec a organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku publicznego i wolontariacie, określając cele, priorytety
i zasady tej współpracy. Pozwoli on na wspieranie
przez gminę działalności tych organizacji i podmiotów oraz skuteczną realizację przez nie zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1. ustawie – naleşy rozumieć ustawę z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity
Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536).
2. celach priorytetowych – naleşy przez to rozumieć
wybrane zadania z zakresu zadań własnych
gminy, określone corocznie w programie
współpracy, celem powierzenia poprzez konkurs do realizacji organizacjom pozarządowym

i podmiotom prowadzącym działalność poşytku
publicznego,
3. konkursie – naleşy przez to rozumieć konkurs na
realizację zadań publicznych gminy dotowaną
z budşetu Gminy Szczaniec,
4. „organizacji” – naleşy rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 234,
poz. 1536).
§ 3. 1. Celem głównym programu współpracy
z „organizacjami” w 2011 roku jest efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokajaniu
zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Szczaniec.
2. Cele szczegółowe realizacji współpracy:
1) zaangaşowanie jak największej liczby osób
z terenu gminy do czynnego udziału w şyciu
społecznym;
2) pobudzenie do działania osób wykluczonych
społecznie;
3) nawiązywanie kontaktów międzynarodowych;
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 dotyczących działań
tych „organizacji”;
6) eliminacja nierówności społecznych;
7) pomoc dla osób wymagających stałej opieki
profilaktycznej z zakresu pomocy społecznej;
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8) tworzenie warunków sprzyjających do rozwoju
kultury fizycznej na terenie Gminy Szczaniec;

b) tworzenie moşliwości uczestnictwa w imprezach sportowych,

9) rozwój nauki i kultury na terenie Gminy Szczaniec;

c) organizowanie zgrupowań sportowych,

10) ochrona środowiska naturalnego;

d) wspieranie działań na rzecz rozwoju fizycznego mieszkańców Gminy,

11) zmniejszenie kosztów realizacji zadań publicznych poprzez bardziej efektywniejsze działania;

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

3. Cele o których mowa w ust. 1 i 2 będą realizowane w szczególności poprzez :

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych ujętych
w programie współpracy z „organizacjami” na rok
2011 wynosi 50 000,00zł. W razie nie wykorzystania
środków finansowych przeznaczonych na realizację
poszczególnych zadań priorytetowych, dopuszcza
się moşliwość przenoszenia, w roku budşetowym,
niewykorzystanych środków w ramach pozostałych
priorytetów.

a) określenie kierunków realizacji zadań publicznych,
b) zapewnienie udziału „organizacji” w realizacji zadań publicznych,
c) wykorzystanie potencjału i moşliwości „organizacji”,
d) zwiększenie 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 Szczaniec
środków finansowych umoşliwiających pełne
i terminowe wykonywanie zadań.

§ 4. W realizacji programu uczestniczą:
1) Rada Gminy Szczaniec i jej Komisje – w zakresie uchwalenia rocznego programu współpracy
z „organizacjami”, utrzymywania kontaktów
z liderami „organizacji” (zapraszanie na posiedzenia Komisji stosownie do omawianych
spraw),
2) Wójt – w zakresie wyznaczenia pracownika do
współpracy z „organizacjami”, powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań zleconych przez
gminę „organizacjom”, realizacji polityki społecznej i finansowej gminy wytyczonej przez
Radę Gminy Szczaniec , dysponowania środkami wydzielonymi w budşecie gminy na
współpracę z „organizacjami”, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3) Komisja Konkursowa w zakresie opiniowania
złoşonych ofert.
§ 5. Zakres przedmiotowy współpracy Gminy
Szczaniec z „organizacjami” prowadzącymi, odpowiednio do terytorium działania organów gminy,
działalność poşytku publicznego obejmuje realizację
zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy
w zakresie odpowiadającym zadaniom gminy.
§ 6. 1. Ustala się na rok 2011 następujące zadania priorytetowe Gminy Szczaniec, które mogą być
zlecone do realizacji „organizacjom” między innymi:
1) upowszechniania kultury i tradycji,
2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
i sportu:
a) sportowe szkolenie dzieci i młodzieşy,

3. Przenoszenie niewykorzystanych środków budşetowych dokonywane będzie wyłącznie 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 stanowiący.
§ 7. Program współpracy Gminy Szczaniec
z „organizacjami” na rok 2011 obowiązuje od
1.01.2011r. do 31.12.2011r.
§ 8. 1. Finansowe formy współpracy z „organizacjami”
1) Gmina Szczaniec zleca realizację zadań publicznych w formie:
a) wspierania realizacji zadań publicznych,
b) powierzania realizacji zadań publicznych.
2) Zlecanie „organizacjom” realizację zadań publicznych odbywa się w trybie otwartego konkursu ofert, chyba şe przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.
2. Pozafinansowe formy współpracy Gminy
Szczaniec z „organizacjami” to:
1) wsparcie merytoryczne i infrastrukturalne „organizacji”
2) przekazywanie informacji o realizacji zadań publicznych,
3) prowadzenie elektronicznej bazy danych „organizacji”,
4) konsultowanie dokumentów strategicznych
i uchwał Rady Gminy dotyczących działalności,
statutowej „organizacji”, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
5) podejmowanie inicjatyw integrujących „organizacje” wokół zadań waşnych dla lokalnego
środowiska
6) wzajemne informowanie się o planowanych
kierunkach działalności i współdziałaniu w celu
zharmonizowania tych kierunków,
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7) inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń
dotyczących między innymi pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej,
8) prowadzenie działalności doradczej związanej
z funkcjonowaniem „organizacji”.
3. Otwarte konkursy o których mowa w § 8 ust. 1
pkt. 2 ofert są ogłaszane i przeprowadzane w oparciu o przepisy ustawy i wydane na jej podstawie
przepisy wykonawcze oraz kompetencje właściwego
organu gminy. Konkursy dla zadań ujętych w programie ogłasza, nie póŝniej niş w terminie 30 dni od
dnia przedłoşenia projektu uchwały budşetowej
przez organ wykonawczy lub podjęcia przez Radę
Gminy Szczaniec uchwały budşetowej na 2011 rok,
Wójt Gminy w drodze zarządzenia określi zasady
konkursu.

Poz. 895

9) Posiedzeniom Komisji przewodniczy Przewodniczący Komisji, a w przypadku jego nieobecności osoba upowaşniona przez Przewodniczącego.
10) Przewodniczącego komisji wybierają członkowie komisji poprzez głosowanie.
11) Terminy i miejsce zebrań Komisji ustalane będą przez Przewodniczącego Komisji.
12) Komisja w pierwszej kolejności sprawdza oferty
pod względem formalnym.
13) Komisja sprawdza oferty takşe pod względem
ich zgodności z zakresem zadań określonych
w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na zadania publiczne na rok 2011. Oferty niezgodne
z tym zakresem zostają odrzucone.

4. W celu zaopiniowania złoşonych ofert na realizację zadań publicznych w ramach konkursów
ofert Wójt Gminy powołuje komisję konkursową.

14) Członkowie komisji przy ocenie poszczególnych
ofert pod względem merytorycznym stosują
następujące kryteria ocen:

1) Komisja Konkursowa jest powołana w zakresie
sprawdzenia pod względem formalnym merytorycznym i dokonania oceny oraz określenia
wysokości dofinansowania najkorzystniejszych
ofert zgłoszonych przez podmioty prowadzące
działalność społecznie uşyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie.

a) merytoryczna wartość oferty (zgodność z potrzebami społecznymi, innowacyjność, sposób przygotowania)

2) Komisja Konkursowa składa się z czterech
osób, trzech przedstawicieli wskazanych przez
Wójta Gminy oraz jednej osoby reprezentującej
„organizację” z wyłączeniem osób reprezentujących „organizacje” biorące udział w konkursie.
3) Komisja moşe powołać osobę z głosem doradczym posiadającą specjalistyczną wiedzę z zakresu rozpatrywanego w ramach konkursu
ofert zadania publicznego.
4) Do członków komisji konkursowej biorących
udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. (Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r.
Nr 98, poz. 1071 z póŝn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

b) moşliwość realizacji zadania przez organizację (kwalifikacje, uprawnienia doświadczenie
realizatorów, wyposaşenie rzeczowe niezbędne 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 zaproponować kwotę dofinansowania, a takşe wskazać pozycje wymienione
w budşecie projektu, które zostaną objęte dofinansowaniem.
17) Komisja zastrzega sobie prawo do zapraszania
przedstawicieli reprezentujących oferentów
w celu składania wyjaśnień dotyczących oferty.
18) Komisja dokonuje wyboru najlepszej oferty.
19) Komisja moşe dokonać wyboru więcej niş jednej oferty.

5) W ocenie oferty złoşonej w konkursie, nie moşe
brać udziału osoba, której powiązania ze składającym ją podmiotem mogą budzić zastrzeşenia co do jej bezstronności.

20) Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane
przez Komisję.

6) Kaşdy członek komisji konkursowej podpisuje
oświadczenie o bezstronności.

5. „Organizacje” z własnej inicjatywy mogą złoşyć ofertę realizacji zadań publicznych, tak şe tych,
które są realizowane dotychczas w inny sposób, np.
przez organy administracji publicznej. Przy rozpatrzeniu takiej oferty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o działalności poşytku publicznego
i wolontariacie.

7) W przypadku stwierdzenia istnienia powiązań,
o których mowa w pkt. 5, członek komisji zostaje wyłączony z oceny oferty podmiotu, z którym
powiązanie występuje.
8) Komisja obraduje zawsze w składzie, co najmniej 3 osób naleşących do składu Komisji.

21) Przewodniczący Komisji sporządza z posiedzenia Komisji zbiorczy protokół.
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§ 9. 1. Tryb postępowania o udzielenie dotacji,
sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonania zleconego zadania określa ustawa oraz wydane
na jej podstawie rozporządzenie.
2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych ujętych
w niniejszym programie określa uchwała budşetowa
Rady Gminy Szczaniec na 2011r.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie upublicznione na stronie internetowej Urzędu
Gminy Szczaniec.
§ 11. 1. Prace nad przygotowaniem Programu
zostały zainicjowane i przeprowadzone przez Urząd
Gminy Szczaniec.
2. Przygotowanie Programu objęło realizację
w zaplanowanych terminach następujących działań:

3. „Organizacja”, w okresie otrzymywania dotacji, jest zobowiązana do zamieszczenia w swoich
materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu
lub dofinansowaniu zadania przez Gminę Szczaniec.

1) zebranie propozycji do projektu Programu zgłaszanych przez organizacje pozarządowe;
2) przygotowanie przez właściwe merytorycznie
komórki organizacyjne Urzędu informacji na
temat wysokości planowanych środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań
publicznych przez „organizacje” oraz priorytetów w realizacji zadań publicznych;

§ 10. 1. Miernikami efektywności realizacji Programu w danym roku będą informacje dotyczące
w szczególności:
1) liczby ogłoszonych otwartych konkursów ofert;
2) liczby ofert, które wpłynęły od „organizacji”;

3) rozpatrzenie opinii i uwag złoşonych przez „organizacje”;

3) liczby umów zawartych z „organizacjami” na
realizację zadań publicznych w ramach środków finansowych przekazanych organizacjom
przez Gminę Szczaniec;

4) opracowanie projektu Programu z uwzględnieniem opinii i uwag uzyskanych od organizacji;
5) skierowanie projektu Programu do konsultacji;

4) wysokości środków finansowych przeznaczonych z budşetu Gminy Szczaniec na realizację
zadań publicznych przez organizacje;

6) rozpatrzenie opinii i uwag złoşonych przez „organizacje” podczas konsultacji;
7) przedłoşenie na posiedzeniu Rady Gminy
Szczaniec projektu uchwały w sprawie przyjęcia
Programu.

5) liczby osób, które były adresatami (beneficjentami) działań publicznych realizowanych przez
„organizacje”;
6) liczby wspólnych przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje pozarządowe i Gminę
Szczaniec;
7) stopnia zgodności realizowanych przez organizacje zadań publicznych z priorytetami przyjętymi w Programie.

Poz. 895, 896

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Szczaniec.
§ 13. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Józef Starzyński

2. Wójt Gminy, nie póŝniej niş do dnia 30 kwietnia 2012 roku, przedłoşy Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji Programu.
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UCHWAŁA NR V/27/2011
RADY GMINY SŁOŃSK
z dnia 31 marca 2011r.
w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji obowiązujących na terenie Gminy Słońsk dotyczących
podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z póŝn. zm.); art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z póŝn. zm.);
art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r.
o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r.
Nr 136, poz. 969 z póŝn. zm.); oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 paŝdziernika 2002r. o podatku leśnym

(tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682
z póŝn. zm.) Rada Gminy w Słońsku uchwala, co
następuje:
§ 1. Ustala się wzory formularza deklaracji
i informacji w sprawie podatku od nieruchomości,
podatku rolnego i podatku leśnego stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Słońsk.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 46

– 4820 –

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVII/93/2007 Rady
Gminy Słońsk z dnia 7 grudnia 2007r. w sprawie
określenia wzorów deklaracji i informacji obowiązujących na terenie Gminy Słońsk dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku
leśnego.

Poz. 896

§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2011r.
Przewodnicząca Rady
Lilia Burkiewicz

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 46

– 4821 –

Poz. 896
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr V/27/2011
Rady Gminy Słońsk
z dnia 31 marca 2011r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 46

– 4822 –

Poz. 896

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 46

– 4823 –

Poz. 896

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 46

– 4824 –

Poz. 896

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 46

– 4825 –

Poz. 896
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr V/27/2011
Rady Gminy Słońsk
z dnia 31 marca 2011r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 46

– 4826 –

Poz. 896

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 46

– 4827 –

Poz. 896

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 46

– 4828 –

Poz. 896
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr V/27/2011
Rady Gminy Słońsk
z dnia 31 marca 2011r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 46

– 4829 –

Poz. 896

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 46

– 4830 –

Poz. 896
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr V/27/2011
Rady Gminy Słońsk
z dnia 31 marca 2011r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 46

– 4831 –

Poz. 896

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 46

– 4832 –

Poz. 896

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 46

– 4833 –

Poz. 896
Załącznik Nr 5
do uchwały Nr V/27/2011
Rady Gminy Słońsk
z dnia 31 marca 2011r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 46

– 4834 –

Poz. 896

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 46

– 4835 –

Poz. 896

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 46

– 4836 –

Poz. 896

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 46

– 4837 –

Poz. 896

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 46

– 4838 –

Poz. 896
Załącznik Nr 6
do uchwały Nr V/27/2011
Rady Gminy Słońsk
z dnia 31 marca 2011r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 46

– 4839 –

Poz. 896

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 46

– 4840 –

Poz. 896

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 46

– 4841 –

Poz. 896

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 46

– 4842 –

Poz. 896
Załącznik Nr 7
do uchwały Nr V/27/2011
Rady Gminy Słońsk
z dnia 31 marca 2011r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 46

– 4843 –

Poz. 896
Załącznik Nr 8
do uchwały Nr V/27/2011
Rady Gminy Słońsk
z dnia 31 marca 2011r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 46

– 4844 –

Poz. 896

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 46

– 4845 –

Poz. 896
Załącznik Nr 9
do uchwały Nr V/27/2011
Rady Gminy Słońsk
z dnia 31 marca 2011r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 46

– 4846 –

Poz. 896

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 46

– 4847 –

Poz. 896

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 46

– 4848 –

Poz. 896
Załącznik Nr 10
do uchwały Nr V/27/2011
Rady Gminy Słońsk
z dnia 31 marca 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 46

– 4849 –

Poz. 896

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 46

– 4850 –

Poz. 896
Załącznik Nr 11
do uchwały Nr V/27/2011
Rady Gminy Słońsk
z dnia 31 marca 2011r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 46

– 4851 –

Poz. 896
Załącznik Nr 12
do uchwały Nr V/27/2011
Rady Gminy Słońsk
z dnia 31 marca 2011r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 46

– 4852 –

Poz. 897, 898
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UCHWAŁA NR V/28/2011
RADY GMINY SŁOŃSK
z dnia 31 marca 2011r.
w sprawie zmiany uchwały określającej wysokość stawek oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.), art. 5
ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613
z póŝn. zm.) Rada Gminy w Słońsku uchwala, co
następuje:
§ 1. Uchwałę Rady Gminy Słońsk Nr LI/323/2010
z dnia 5 listopada 2010r. zmienia się w ten sposób,
şe § 1 pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie:

ce tych świadczeń od 1m2 powierzchni uşytkowej – 4,27zł.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Słońsk.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2011r.
Przewodnicząca Rady
Lilia Burkiewicz

„związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielają-

===================================================================================
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UCHWAŁA NR 34/V/11
RADY POWIATU GORZOWSKIEGO
z dnia 11 kwietnia 2011r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 59/IX/2007 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 25 lipca 2007 roku
w sprawie postawienia w stan likwidacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie
nad Odrą.
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „i” pkt 11 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze
zm.) oraz art. 36, art. 60 ust. 3 i ust. 4 „b” pkt 5
ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki
zdrowotnej (Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 ze zm.),
Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr 59/IX/2007 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 25 lipca 2007 roku w sprawie postawienia w stan likwidacji Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą
(Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
Nr 89, poz. 1236 i z 2010r. Nr 103, poz. 1576) zmienia
się § 5 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

„1. Termin zakończenia czynności likwidacyjnych ustala się na dzień 31.12.2013r.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Gorzowskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Ryszard Iliaszewicz

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 46

– 4853 –

Poz. 899
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INFORMACJA NR 1/ŚR/2011
BURMISTRZA MIASTA ŻARY
z dnia 2 marca 2011r.
w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do
publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Żary o statusie miejskim
Działając na podstawie art. 4a 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 ze zm.)
oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienaleşących do publicznego zasobu mieszkaniowego, połoşonych na obszarze gminy lub jego
a)

części (Dz. U. z 2007r. Nr 250, poz. 1875) Burmistrz
Miasta Şary ogłasza zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienaleşących do publicznego zasobu mieszkaniowego za
2010 rok połoşonych na obszarze Gminy Şary o statusie miejskim:

I półrocze

Powierzchnia
lokalu

ponişej 40m²

40m² do 60m²

powyşej 60m²
do 80m²

powyşej 80m²

b)

Stawki czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej lokalu**
Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego
Standard
lokalu
do 1918 r.
1919 - 1945
1946-1970
1971-2002
po 2002 r.
zły*** dobry zły dobry zły dobry zły
dobry
zły dobry
1)****
1) 1,65
A
1,65
1,65
2) ....
2) 9,02
B
C
1)1,65
A
5,49
1,98
1,65
1,65
2) 9,02
B
2,00
C
1)1,65
A
1,65
1,65
2) 9,02
B
2,00
C
A
B
C

II półrocze

Powierzchnia
lokalu

ponişej 40m²

40m² do 60m²

Stawki czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej lokalu**
Standard
Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu techlokalu
nicznego
do 1918 r.
1919 - 1945
1946-1970
1971-2002
po 2002 r.
zły*** dobry zły dobry zły dobry zły dobry zły dobry
A
1) ****
1,65
1)1,65
1,65
2) ....
2) 9,02
B
C
A
5,49
2,20
1,65
1)1,65
1,65
2) 9,02
B
2,00
C

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 46
powyşej 60m² do
80m²

powyşej 80m²

– 4854 –

Poz. 899, 900

A

1,65

B
C
A

1)1,65
2) 9,02

1,65

2,00
1) 4,81
2) 5,07

B
C
c)
* - podać nazwę gminy/dzielnicy oraz ulicy
** - stawkę czynszu oblicza się, dzieląc aktualny czynsz za dany lokal przez jego powierzchnię uşytkową
A - standard wysoki (wyposaşenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku) B - standard średni (wyposaşenie w instalację centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku lub brak instalacji centralnego ogrzewania)
C - standard niski (brak instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej)
*** - budynek wymaga remontu
1)****stawka czynszu najnişsza; średnia z najnişszych stawek w przypadku większej liczby stawek
2) stawka czynszu najwyşsza; średnia z najwyşszych stawek w przypadku większej liczby stawek.

Burmistrz Miasta
Wacław Maciuszonek

===================================================================================
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INFORMACJA NR I
WÓJTA GMINY BOJADŁA
z dnia 30 marca 2011r.
w sprawie sporządzenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do
publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2010 położonych na obszarze Gminy Bojadła
Na podstawie art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca
2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 17,
poz. 95 z póŝn. zm.) w związku z 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.) i § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienaleşących do publicznego zasobu miesz-

kaniowego, połoşonych na obszarze gminy lub jej
części (Dz. U. z 2007r. Nr 250, poz. 1873), ogłasza się
zestawienie danych dotyczących czynszów najmu
lokali mieszkalnych nienaleşących do publicznego
zasobu mieszkaniowego połoşonych na obszarze
Gminy Bojadła za 2010 rok.
Wójt
Grzegorz Doszel

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 46

– 4855 –

Poz. 900
Załącznik
do informacje Nr I
Wójta Gminy Bojadła
z dnia 30 marca 2011r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 46

– 4856 –

Poz. 900

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 46

– 4857 –

Poz. 901
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INFORMACJA NR 1/2011
WÓJTA GMINY KOLSKO
z dnia 30 marca 2011r.
w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do
publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Kolsko
I Półrocze

Powierzchnia
lokalu

ponişej 40m2

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

Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu
Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego
Standard
lokalu
do 1918 r.
1919-45
1946-1970
1971-2002
po 2002 r.
zły*
dobry
zły
dobry
zły
dobry
zły
dobry zły dobry
1)**...
A
2) ...
B
1,98
C
A
B
0,91
C
A
B
1,41
C
A
B
C

II Półrocze

Powierzchnia
lokalu

ponişej 40m2

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

Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu
Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego
Standard
lokalu
do 1918 r.
1919-45
1946-1970
1971-2002
po 2002 r.
zły*
dobry zły dobry zły dobry zły dobry zły dobry
1) **...
A
2) ...
B
2,20
C
A
B
1,40
C
A
B
1,60
C
A
B
C

A - standard wysoki (wyposaşenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku)
B - standard średni (wyposaşenie w instalację centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku lub brak instalacji centralnego ogrzewania)
C - standard niski (brak instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej) * - budynek wymaga remontu
1)** stawka czynszu najnişsza; średnia z najnişszych stawek w przypadku większej liczby stawek
2) stawka czynszu najwyşsza; średnia z najwyşszych stawek w przypadku większej liczby stawek
Uwaga: zestawienie sporządzono w oparciu o informacje przedłoşone przez 1 zarządcę nieruchomości w odniesieniu do najmu lokali
z 2 budynkach.

Wójt
Henryk Matysik
90 1

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 46

– 4858 –

Poz. 902

902
90 2

POROZUMIENIE
z dnia 22 marca 2011r.
w sprawie powierzenia Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty w Gorzowie Wlkp. niektórych zadań dotyczących
dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia
2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z póŝn. zm.1)
w zw. z art. 70b ust. 9 i 10 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 z póŝn. zm.2) oraz art. 109c ustawy z dnia
20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415
z póŝn. zm.3) oraz w związku z umową w sprawie
wysokości i trybu przekazywania w 2011r. środków
Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia
młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia
zawartą pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Wojewodą Lubuskim, Wojewoda Lubuski
zawiera porozumienie z Lubuskim Kuratorem
Oświaty w Gorzowie Wlkp. w brzmieniu:
§ 1. 1. Wojewoda Lubuski, zwany dalej
,,Wojewodą,” powierza, a Lubuski Kurator Oświaty,
zwany dalej ,,Kuratorem” przyjmuje do wykonania
zadania określone w niniejszym porozumieniu, dotyczące dofinansowania pracodawcom kosztów
kształcenia młodocianych pracowników oraz ich
rozliczenia.
2. W ramach postanowień niniejszego porozumienia do zakresu działania Kuratora naleşy:
1) poinformowanie gmin o zawarciu i treści niniejszego porozumienia;
2) gromadzenie wniosków gminnych o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
pracowników, zwanych dalej ,,wnioskami
gminnymi” i ustalanie na ich podstawie wysokości dofinansowania;
3) sporządzanie:
a) na podstawie wniosków gminnych, projektu
wniosku w sprawie przekazania środków
Funduszu Pracy na wyodrębniony rachunek
bankowy Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników uzupełnionego o wskazanie wysokości dofinansowania, zwanego dalej ,,wnioskiem”, którego
wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego
porozumienia,
b) projektu rozliczenia otrzymanych środków
Funduszu Pracy w terminie 15 dni po upływie miesiąca w którym środki otrzymano,
którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego porozumienia;

4) przekazywanie Wojewodzie zestawienia wniosków gminnych, na podstawie których sporządzono projekt wniosku, o którym mowa w pkt 3
lit. a.
3. Kopia umowy w sprawie trybu przekazywania
w 2011r. środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem
dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów
kształcenia młodocianych pracowników oraz ich
rozliczenia zawartej pomiędzy Ministrem Pracy
i Polityki Społecznej a Wojewodą Lubuskim stanowi
załącznik Nr 3 do niniejszego porozumienia.
4. Kurator sporządza projekt wniosku w miarę
napływu wniosków gminnych.
§ 2. 1. Wniosek i rozliczenie podpisuje Wojewoda lub upowaşniony przez niego Dyrektor Wydziału
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.
2. Kurator kaşdorazowo przekazuje wniosek
i rozliczenie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
3. Wojewoda przekazuje otrzymane od Ministra
Pracy i Polityki Społecznej środki na rachunki bankowe gmin na podstawie zestawienia otrzymanego
od Kuratora, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 4.
4. Wojewoda przekazuje środki, o których mowa
w ust. 3 w terminie 7 dni od ich wpłynięcia na wyodrębniony rachunek bankowy Lubuskiego Urzędu
Wojewódzkiego.
5. Rozliczenie otrzymanych środków Kurator
przekazuje do Ministra Pracy i Polityki Społecznej
kaşdorazowo w terminie 20 dni po upływie miesiąca, w którym środki otrzymano.
§ 3. 1 Kurator w terminie do dnia 5 stycznia
2012 roku składa Wojewodzie sprawozdanie z wykonania zadań objętych niniejszym porozumieniem.
2. Kurator zbiera i przekazuje Wojewodzie wszelkie informacje niezbędne do wykonania zadań objętych niniejszym porozumieniem.
§ 4. 1. Porozumienie zawarte jest z dniem jego
podpisania, dotyczy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników poniesionych od
dnia 1 stycznia 2011r. i obowiązuje do czasu rozliczenia przez Wojewodę otrzymanych środków.
2. Rozwiązanie oraz zmiany niniejszego porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaşności.
3. Zmiana umowy pomiędzy Wojewodą a Ministrem Pracy i Polityki Społecznej skutkuje zmianą
niniejszego porozumienia.
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4. Porozumienie moşe być rozwiązane w całości
lub w części przez kaşdą ze stron z zachowaniem
trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
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§ 7. Porozumienie wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.

§ 5. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch
jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
kaşdej ze stron.
§ 6. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Wojewoda Lubuski
Helena Hatka
Lubuski Kurator Oświaty
Roman Sondej

Załącznik Nr 1
do porozumienia
z dnia 22 marca 2011r.
Pieczęć Wojewody

Warszawa, dnia…………...2011r.

Minister Pracy i Polityki Społecznej
WNIOSEK

W sprawie przekazania środków Funduszu Pracy na wyodrębniony rachunek bankowy Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
Na podstawie § 2 umowy z dnia ...............................2011r. w sprawie wysokości i trybu przekazywania
w 2011 roku środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia, zawartej na podstawie art. 109c, w związku
z art. 108 ust. 1 pkt 55 oraz art. 106 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z póŝn. zm.),wnoszę o przekazanie środków Funduszu Pracy w wysokości ............................................... zł., (słownie złotych .........................................................
.........................................................................................................................), zgodnie z warunkami umowy.

.......................................................................................................
(imię i nazwisko, stanowisko, podpis osoby upowaşnionej,
właściwa pieczęć wnioskodawcy)
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Załącznik Nr 2
do porozumienia
z dnia 22 marca 2011r.

Pieczęć Wojewody

Warszawa, dnia…………...2011r.

Rozliczenie środków Funduszu Pracy
przekazanych na wyodrębniony rachunek bankowy urzędu wojewódzkiego
na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
za miesiąc …………………. 2011 r.

2

Środki pozostające
do dyspozycji
(kol.1-kol.2)
w zł
3

Środki wydatkowane od początku
umowy
w zł
4

0,00

0,00

0,00

Środki wg umowy
w zł

Środki dotychczas
otrzymane
w zł

1
0,00

Pozostało
(kol.2-kol.4)
w zł
5
0,00

Sporządził: ……………………..…………..…
data, podpis i pieczątka

tel. kontaktowy (wraz z Nr – em kierunkowym) ..……………………………………...
e-mail …………………………………………..

…………………………………………………………….
(imię i nazwisko, stanowisko, podpis osoby upowaşnionej)
Załącznik Nr 3
do porozumienia
z dnia 22 marca 2011r.
UMOWA NR …………………………………/2011
w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2011 roku środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla
gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia
zawarta w dniu ……………………………………………………………………………..,pomiędzy
Ministrem Pracy i Polityki Społecznej, zwanym dalej „Ministrem”,
reprezentowanym przez Podsekretarza Stanu, Panią Czesławę Ostrowską, działającą na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, z dnia 22 stycznia 2008r.
a Wojewodą Lubuskim, zwanym dalej „Wojewodą”,
reprezentowanym przez ………………………………………………………………………………………………………
Na podstawie art. 109c, w związku z art. 108 ust. 1 pkt 55 oraz art. 106 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia
2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z póŝn. zm.) strony
zawierają umowę następującej treści:
§ 1. Przedmiotem umowy jest:
1) określenie wysokości i trybu przekazywania przez Ministra Wojewodzie środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2011,
2) ustalenie zasad i trybu rozliczeń środków Funduszu Pracy pomiędzy Ministrem a Wojewodą.
§ 2. 1. Minister przekaşe Wojewodzie środki Funduszu Pracy w łącznej kwocie 9.726.000,00zł (słownie:
dziewięć milionów siedemset dwadzieścia sześć tysięcy złotych).
2. Środki, o których mowa w ust. 1, przekazywane są Wojewodzie z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty.
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3. Środki, o których mowa w ust. 1, Minister przekazuje, na podstawie wniosku Wojewody, na wyodrębniony rachunek bankowy Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielopolskim Nr 321010 1704 0023 5218 9230
0000 w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku. Wzór wniosku określa załącznik Nr 1 do umowy.
§ 3. 1. Wojewoda zobowiązuje się do:
1) wykorzystania przekazanych przez Ministra środków Funduszu Pracy wyłącznie na realizację zadań,
o których mowa w § 2 ust. 2 umowy,
2) zwrotu środków, o których mowa w § 2, niewykorzystanych w 2011 roku, do dnia 15 stycznia 2012 roku, na rachunek dysponenta Funduszu Pracy, Nr 52101010100084391892300000,
3) zwrotu, do dnia 15 stycznia 2012 roku, na rachunek dysponenta Funduszu Pracy,
Nr 52101010100084391892300000, odsetek od środków Funduszu Pracy przekazanych przez Ministra na
realizację zadań, o których mowa w § 2 ust. 2 umowy,
4) dokonywania rozliczenia otrzymanych środków Funduszu Pracy, w terminie 20 dni po upływie miesiąca, w którym przekazano środki na realizację zadań, o których mowa w § 2 ust. 2 umowy. Wzór rozliczenia stanowi załącznik Nr 2 do umowy.
2. Zwrot środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, po upływie terminów określonych w ust. 1 pkt 2 i 3
następuje z odsetkami ustawowymi.
§ 4. Minister moşe w trybie przewidzianym obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póŝn. zm.) przeprowadzić kontrolę przestrzegania postanowień niniejszej umowy w zakresie przekazywania i wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem przyznanych
środków Funduszu Pracy.
§ 5.W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych.
§ 6.Umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania, dotyczy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników poniesionych od dnia 1 stycznia 2011 roku i obowiązuje do czasu rozliczenia przekazanych środków Funduszu Pracy.
§ 7. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej waşności formy pisemnej, w postaci aneksu do niniejszej umowy.
§ 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaşdej ze stron.

Załącznik Nr 1
do umowy z dnia………….2011r.
Pieczęć Wojewody

Warszawa, dnia…………...2011r.

Minister Pracy i Polityki Społecznej
WNIOSEK
W sprawie przekazania środków Funduszu Pracy na wyodrębniony rachunek bankowy Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
Na podstawie § 2 umowy z dnia ...............................2011r. w sprawie wysokości i trybu przekazywania
w 2011 roku środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia, zawartej na podstawie art. 109c, w związku
z art. 108 ust. 1 pkt 55 oraz art. 106 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z póŝn. zm.),wnoszę o przekazanie środków Funduszu Pracy w wysokości ...................................... zł., (słownie złotych ...........................................................
.................................................), zgodnie z warunkami umowy.
.........................................................................................................
(imię i nazwisko, stanowisko, podpis osoby upowaşnionej,
właściwa pieczęć wnioskodawcy)
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Załącznik Nr 2
do umowy z dnia………….2011r.

Pieczęć Wojewody

Warszawa, dnia…………...2011r.

Rozliczenie środków Funduszu Pracy przekazanych na wyodrębniony rachunek bankowy urzędu wojewódzkiego na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
za miesiąc …………………. 2011r.

2

Środki pozostające
do dyspozycji
(kol.1-kol.2)
w zł
3

Środki wydatkowane od początku
umowy
w zł
4

0,00

0,00

0,00

Środki wg umowy
w zł

Środki dotychczas
otrzymane
w zł

1
0,00

Pozostało
(kol.2-kol.4)
w zł
5
0,00

Sporządził: …………………………………..…
data, podpis i pieczątka
tel. kontaktowy (wraz z nr-em kierunkowym) ..…………………………………….
e-mail ……………………
………………………………….
(imię i nazwisko, stanowisko, podpis osoby upowaşnionej)

• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Egzemplarze bieşące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, moşna nabywać: - na podstawie nadesłanego zamówienia: w Biurze Gospodarczym
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0-95) 7115-210 - w punkcie sprzedaşy Lubuskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 730 - 1530, Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami wyłoşone są do
powszechnego wglądu redakcji Dziennika Urzędowego, w bibliotece Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Delegaturze Lubuskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy urzędu.
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