DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Gorzów Wielkopolski, dnia 21 kwietnia 2011r.

Nr 48

TREŚĆ:
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Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim Nr 12/2011 z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie
ustanowienia planu ochrony rezerwatu przyrody „Czarna Droga”

5098

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim Nr 13/2011 z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie
ustanowienia planu ochrony rezerwatu przyrody „Radowice”
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UCHWAŁY RAD GMIN
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Uchwała Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą Nr XLV/358/10 z dnia 7 paŝdziernika 2010r. w sprawie przystąpienia Miasta Kostrzyn nad Odrą
do współpracy z GDDKiA Oddział w Zielonej Górze w zakresie dostosowania dwóch drogowych sygnalizacji świetlnych w Kostrzynie nad
Odrą do obowiązujących przepisów

5103

Uchwała Rady Gminy Lipinki Łuşyckie Nr III/13/2010 z dnia 16 grudnia
2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Lipinki Łuşyckie na lata
2011 – 2015

5105

Uchwała Rady Gminy Lipinki Łuşyckie Nr IV/16/2010 z dnia 30 grudnia
2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu świetlicy wiejskiej w Lipinkach Łuşyckich

5109

Uchwała Rady Gminy Lipinki Łuşyckie Nr IV/19/2010 z dnia 30 grudnia
2010r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania członków
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania

5110

Uchwała Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą Nr IV/29/11 z dnia 10 lutego
2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie Osiedla Drzewice oraz kompleksu Nr 2 Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kostrzynie nad
Odrą

5112

Uchwała Rady Miejskiej w Zbąszynku Nr V/9/2011 z dnia 24 lutego
2011r. w sprawie świadczeń przyznawanych w ramach pomocy
zdrowotnej dla nauczycieli

5124

Uchwała Rady Miejskiej w Zbąszynku Nr V/10/2011 z dnia 24 lutego
2011r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej tygodniowy wymiar
godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów oraz obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono
funkcje kierownicze

5127

Uchwała Rady Miejskiej w Babimoście Nr VI/24/11 z dnia 25 lutego
2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych gminy – sołectw
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Uchwała Rady Miasta Gozdnica Nr V/29/11 z dnia 1 marca 2011r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty naleşności pienięşnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Gozdnica lub
jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego
uprawnionych

5128

Uchwała Rady Gminy Lipinki Łuşyckie Nr V/24/2011 z dnia 2 marca
2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/19/2010 Rady Gminy Lipinki
Łuşyckie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie określenia trybu
i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz warunków
jego funkcjonowania

5130

Uchwała Rady Gminy Lipinki Łuşyckie Nr V/25/2011 z dnia 2 marca
2011r. w sprawie zmiany do uchwały Nr IV/16/2010 Rady Gminy Lipinki Łuşyckie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia
regulaminu świetlicy wiejskiej w Lipinkach Łuşyckich

5130

Uchwała Rady Gminy Lipinki Łuşyckie Nr V/26/2011 z dnia 2 marca
2011r. w sprawie zmiany do uchwały Nr III/13/2010 Rady Gminy Lipinki Łuşyckie z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia
Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem
Gminy Lipinki Łuşyckie na lata 2011 – 2015

5131

Uchwała Rady Miejskiej w Torzymiu Nr V/32/11 z dnia 2 marca 2011r.
w sprawie ustalenia warunków i trybu udzielania dotacji celowej
z budşetu gminy Torzym na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
oraz sposobu jej rozliczania

5131

Uchwała Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim Nr VI/31/11
z dnia 3 marca 2011r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, opróşniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych

5133

Uchwała Rady Gminy Pszczew Nr 0007.VII.32.2011 z dnia 3 marca
2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów
komunalnych oraz opróşniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pszczew

5136

Uchwała Rady Gminy Pszczew Nr 0007.VII.33.2011 z dnia 3 marca
2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków
jego funkcjonowania

5136

Uchwała Rady Gminy Pszczew Nr 0007.VII.34.2011 z dnia 3 marca
2011r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia
od opłat, jak równieş trybu ich pobierania

5138

Uchwała Rady Gminy Pszczew Nr 0007.VII.35.2011 z dnia 3 marca
2011r. w sprawie Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Pszczewie

5139

Uchwała Rady Gminy Nowa Sól Nr V/27/11 z dnia 10 marca 2011r.
w sprawie zmian do uchwały Nr XXXII/166/09 Rady Gminy Nowa Sól
z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowa Sól
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Uchwała Rady Gminy Nowa Sól Nr V/28/11 z dnia 10 marca 2011r.
w sprawie Regulaminu dotyczącego udzielenia dotacji z budşetu
Gminy Nowa Sól osoba fizycznym niezaliczanych do sektora finansów publicznych, które wybudowały przydomową oczyszczalnię ścieków

5141

Uchwała Rady Gminy Wymiarki Nr IV/ 29 /2011 z dnia 16 marca
2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Wymiarki

5142

Uchwała Rady Gminy Wymiarki Nr IV/30/2011 z dnia 16 marca 2011r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę
przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Wymiarki

5143

Uchwała Rady Gminy Siedlisko Nr IV/22/2011 z dnia 21 marca 2011r.
w sprawie minimalnych stawek czynszu za najem i dzierşawę nieruchomości gminnych

5144

Uchwała Rady Gminy Siedlisko Nr IV/23/2011 z dnia 21 marca 2011r.
w sprawie ustalenia bazowej stawki czynszu regulowanego od lokali
mieszkalnych na terenie Gminy Siedlisko
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Uchwała Rady Gminy Siedlisko Nr IV/25/2011 z dnia 21 marca 2011r.
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXVII/239/2010 Rady Gminy Siedlisko z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie załoşenia
publicznej szkoły ponadgimnazjalnej dla Dorosłych w Siedlisku

5145

Uchwała Rady Gminy Siedlisko Nr IV/26/2011 z dnia 21 marca 2011r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu
przez gminę Siedlisko

5146

Uchwała Rady Gminy Siedlisko Nr IV/32/2011 z dnia 21 marca 2011r.
w sprawie ustalenia zasad wynajmu sal wiejskich wraz z pomieszczeniami przynaleşnymi, będącymi własnością Gminy Siedlisko

5148

Uchwała Rady Gminy Siedlisko Nr IV/36/2011 z dnia 21 marca 2011r.
w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne
prowadzone przez Gminę Siedlisko

5152

Uchwała Rady Gminy Otyń Nr V/37/2011 z dnia 30 marca 2011r.
w sprawie: wprowadzenia zmiany do uchwały Nr LI/84/10 Rady Gminy Otyń z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: programu współpracy
na rok 2011 Gminy Otyń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność poşytku publicznego
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Uchwała Rady Powiatu Słubickiego Nr V/44/11 z dnia 22 lutego 2011r.
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych Powiatu Słubickiego realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone
dla stanowisk o róşnym tygodniowym wymiarze godzin

5154

Uchwała Rady Powiatu Słubickiego Nr V/45/11 z dnia 22 lutego 2011r.
w sprawie Stypendium i Nagrody Starosty Słubickiego w ramach
lokalnego systemu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieşy szkół oraz placówek Powiatu Słubickiego

5154

Uchwała Rady Powiatu Świebodzińskiego Nr IV/31/11 z dnia 25 lutego
2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr II/16/10 z dnia 30 grudnia
2010r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół
Technicznych w Zbąszynku
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Uchwała Rady Powiatu Świebodzińskiego Nr IV/32/11 z dnia 25 lutego
2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr II/17/10 z dnia 30 grudnia
2010r. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Technicznych w Zbąszynku

5159

Uchwała Rady Powiatu Nowosolskiego Nr IX/39/2011 z dnia 22 marca
2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych działających na terenie Powiatu
Nowosolskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

5159

Uchwała Rady Powiatu Nowosolskiego Nr IX/44/2011 z dnia 22 marca
2011r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Nowej Soli
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Uchwała Rady Powiatu Şarskiego Nr V/37/11 z dnia 29 marca 2011r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
na terenie Powiatu Şarskiego na rok 2011
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INFORMACJE
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–

Informacja Wójta Gminy Şary z dnia 31 marca 2011r. w sprawie
podania do publicznej wiadomości zestawienia danych dotyczących
czynszów najmu lokali mieszkalnych nienaleşących do publicznego
zasobu mieszkaniowego za 2010 rok połoşonych na obszarze gminy
Şary
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WYROKI SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
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Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim Sygn. akt I SA/Go 265/09 z dnia 18 czerwca 2009r. wraz z uzasadnieniem

5169

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim Sygn. akt II SA/Go 848/10 z dnia 19 stycznia 2011r. wraz
z uzasadnieniem

5175

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim Sygn. akt II SA/Go 875/10 z dnia 27 stycznia 2011r. wraz
z uzasadnieniem
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ZARZĄDZENIE NR 12/2011
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 7 kwietnia 2011r.
w sprawie ustanowienia planu ochrony rezerwatu przyrody „Czarna Droga”.
Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r.
Nr 151, poz. 1220 z póŝn. zm.1) zarządza się, co następuje:

§ 2. 1. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie
ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych fragmentu lasu mieszanego z charakterystycznym wielogatunkowym runem.

§ 1. Ustanawia się plan ochrony dla rezerwatu
przyrody „Czarna Droga", zwanego dalej rezerwatem.

2. Przyrodniczymi i społecznymi uwarunkowaniami realizacji celów, o których mowa w ust. 1 są:

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 48

– 5099 –

1) połoşenie rezerwatu w granicach sieci Specjalnego Obszaru Ochrony Natura 2000 PLH
080001 „Dolina Leniwej Obry”;
2) zachowanie siedlisk przyrodniczych, wymagających ochrony w formie wyznaczonych obszarów Natura 2000: şyzna buczyna nişowa 9130-1,
grąd środkowoeuropejski typowy 9170a, łęgi
dębowo - wiązowo - jesionowe 91F0;

§ 7. Wprowadza się następujące ustalenia do
studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel, miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego, planów
zagospodarowania przestrzennego województwa
dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagroşeń zewnętrznych:
1) w sąsiedztwie rezerwatu nie naleşy projektować i lokalizować şadnych obiektów inwestycyjnych uciąşliwych dla środowiska przyrodniczego;

3) konieczność zabezpieczenia przebiegu naturalnych procesów przyrodniczych i ich obserwacja;

2) uwzględnić lokalizację i zasady ochrony rezerwatu we wszelkich procedurach lokalizacji i oddziaływania na środowisko przedsięwzięć i zamierzeń inwestycyjnych;

4) konieczność stabilizacji i spontanicznego unaturalnienia ekosystemu;
5) konieczność zabezpieczenia przed zmianą stosunków wodnych w otoczeniu rezerwatu.
§ 3. Identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych
zagroşeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich
skutków, określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.
§ 4. Cały obszar rezerwatu podlega ochronie
częściowej zachowawczej.
§ 5. Działań ochronnych na obszarze rezerwatu
nie przewiduje się.
§ 6. Wskazanie obszarów i miejsc udostępniania
dla celów naukowych, edukacyjnych i turystycznych
oraz określenie sposobów ich udostępniania określa
załącznik Nr 2 do zarządzenia.

Poz. 905

3) lokalizację przedsięwzięć mogących wpływać
na stosunki wodne w rezerwacie naleşy rozpatrywać uwzględniając uwarunkowania przyrodnicze rezerwatu i cel jego ochrony.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w şycie po upływie
14 dni od jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
Jan Rydzanicz
_______________________________________
1.

Zmiany niniejszej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. Nr 157,
poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119,
poz. 804 oraz z 2011r. Nr 34, poz. 170.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 12/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.
z dnia 7 kwietnia 2011r.
Identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagroşeń
wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków
Lp.

Identyfikacja zagrożenia

Sposób eliminacji lub minimalizacji
zagrożenia

Zagrożenia zewnętrzne
1

Nadmierne odwodnienie za sprawą sieci kanałów, rowów przylegających do rezerwatu

2

Niedobór martwego drewna

3

1

Przenikanie do wnętrza drzewostanu gatunków charakterystycznych dla otwartych przestrzeni nalotu brzozowego i trzcinnika
Zagrożenia zewnętrzne
Zaśmiecanie przez zwiedzających

Poprawa uwodnienia w oparciu
o istniejące urządzenia piętrzące
w sąsiedztwie rezerwatu.
Ochrona zachowawcza z zakazem
usuwania martwego drewna.
Usuwanie nalotów brzozy

Usuwanie pozostawionych śmieci
i odpadów.
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Rezerwat „Czarna Droga” połoşony jest na obszarze Natura 2000 PLH 080001 „Dolina Leniwej Obry”
Lp

Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń siedlisk,
gatunków roślin i zwierząt

Cele działań ochronnych

1.

Nadmierne odwodnienie za
sprawą sieci kanałów, rowów
przylegających do rezerwatu

konieczność zabezpieczenia
przed zmianą stosunków wodnych w otoczeniu rezerwatu.

Działania ochronne, obszar
wdrożenia, podmiot odpowiedzialny za wykonanie
Poprawa uwodnienia w oparciu
o istniejące urządzenia piętrzące
w sąsiedztwie rezerwatu Nadleśnictwo Trzciel.

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 12/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.
z dnia 7 kwietnia 2011r.
Wskazanie obszarów i miejsc udostępnionych dla celów naukowych, edukacyjnych
Lp.

Cel udostępnienia

Obszar lub miejsca udostępnienia

Sposób udostępnienia

1.

Badania naukowe

Cały obszar rezerwatu

Za zgodą Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Gorzowie Wlkp.

2.

Turystyka piesza, rowerowa i edukacja

Droga główna (Oddz. 210)
oraz wzdłuş granicy rezerwatu.

Mapa infrastruktury technicznej, turystycznej i edukacyjnej rezerwatu przyrody „Czarna Droga”.

1.

90 5

Mapa infrastruktury technicznej, turystycznej i edukacyjnej rezerwatu przyrody „Czarna Droga”.
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ZARZĄDZENIE NR 13/2011
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 7 kwietnia 2011r.
w sprawie ustanowienia planu ochrony rezerwatu przyrody „Radowice”

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r.
Nr 151, poz. 1220 1) zarządza się, co następuje.

§ 5. Działania ochronne na obszarach ochrony
czynnej, z podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji
tych działań określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 1. Ustanawia się plan ochrony dla rezerwatu
przyrody „Radowice", na terenie gmin Sulechów
oraz Trzebiechów, zwanego dalej rezerwatem.

§ 6. Wskazanie obszarów i miejsc udostępniania
dla celów naukowych, edukacyjnych i turystycznych
oraz określenie sposobów ich udostępniania określa
załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2. 1. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych zbiorowisk łęgu
jesionowo-olszowego i lasu dębowo-grabowego na
silnie urzeŝbionej krawędzi wysoczyzny polodowcowej.
2. Przyrodniczymi i społecznymi uwarunkowaniami realizacji celu, o których mowa w ust. 1 są:

§ 7. Wprowadza się następujące ustalenia do
studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województwa dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagroşeń zewnętrznych:

1) zachowanie siedlisk przyrodniczych, wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000: grąd środkowo-europejski –
9170 (Galio–Carpinetum) – 23,65ha, łęgi olszowe, olszowo jesionowe – 91E0b (Alnenion glutinoso–incane) – 1,48ha, śródlądowe kwaśne
dąbrowy – 9190–2 (Calamagrostio–Quercetum)
– 0,83ha, şyzne buczyny nişowe – 9130–1
(Asperulo–Fagetum) – 2,63ha,

1) w sąsiedztwie rezerwatu nie naleşy projektować i lokalizować şadnych obiektów inwestycyjnych uciąşliwych dla środowiska przyrodniczego;
2) uwzględnić lokalizację i zasady ochrony rezerwatu we wszelkich procedurach lokalizacji i oddziaływania na środowisko przedsięwzięć i zamierzeń inwestycyjnych;

2) konieczność zabezpieczenia przebiegu naturalnych procesów przyrodniczych i ich obserwacja;

3) wprowadzić zakaz zmiany stosunków wodnych
w granicach rezerwatu oraz prac obnişających
poziom wód gruntowych w jego otoczeniu.

3) konieczność stabilizacji i spontanicznej renaturyzacji ekosystemu;

§ 8. Zarządzenie wchodzi w şycie po upływie
14 dni od jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

4) konieczność zabezpieczenia przed zmianą stosunków wodnych w otoczeniu rezerwatu.
§ 3. Identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagroşeń wewnętrznych i zewnętrznych
oraz ich skutków, określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.
§ 4. Obszar rezerwatu podlega ochronie częściowej zachowawczej oraz ochronie częściowej
kreatywnej.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
Jan Rydzanicz
_______________________________________
1

Zmiany niniejszej ustawy ogłoszone zostały w Dz.U. Nr 157,
poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119,
poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170.
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Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 13/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.
z dnia 7 kwietnia 2011r.
Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczenia istniejących i potencjalnych zagroşeń
wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków
Lp.

1

2
3

Identyfikacja zagrożenia
Sposób eliminacji lub minimalizacji zagrożenia
Zagrożenia wewnętrzne
Neofityzacja- pojawienie się i rozwój gatunków
Minimalizacja zjawiska poprzez usuwanie robinii
obcego pochodzenia (robinia akcjowa, dąb czerakacjowej, dęba czerwonego, świerka i daglezji
wony, świerk, daglezja)
z drzewostanów
Zagrożenia zewnętrzne
Oprowadzanie zorganizowanych grup przez praPenetracja terenu rezerwatu
cowników nadleśnictwa
Zaśmiecanie
Kontrole, usuwanie zanieczyszczeń
Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 13/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.
z dnia 7 kwietnia 2011r.

Określenie działań ochronnych na obszarze ochrony czynnej, z podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji tych
działań
Lokalizacja
działań
pow. [ha]

Oddz, pododdz.

Rodzaj ochrony

Ekochora 1
40,40

132 f, 144: h, i, j, k, l, m, n, o,
145: b, c, d, f, g, h, i, 155: i, j, k,
l, m, o, 156: b, c, d, f, g,

Ochrona częściowa
zachowawcza

Ekochora 2
13,32

133f, 143 j, k, 146: a, b, 155: g,
h, n, p, 156: a, h, i

Ochrona częściowa
kreatywna

Zakres działań
Celem jest zachowanie istniejących zbiorowisk z występującą na
nich roślinnością. Nie planuje się
zabiegów ochronnych
Celem jest zachowanie oraz renaturyzacja istniejących zbiorowisk
roślinnych. Usuwanie gat. obcych:
dbc, ak. Wprowadzanie podsadzeń gb, db, lp.

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 13/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.
z dnia 7 kwietnia 2011r.
Wskazanie obszarów i miejsc udostępnionych dla celów naukowych, turystycznych i edukacyjnych.
Lp.

Cel
udostępnienia

Obszar lub miejsca udostępnienia

Sposób udostępnienia

1.

Badania naukowe

Cały obszar rezerwatu

Za zgodą Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Gorzowie
Wlkp.

2.

Turystyczny
i edukacyjny

Wzdłuş wyznaczonej w terenie ścieşki edukacyjno-przyrodniczej
(mapa infrastruktury turystycznej i walorów
kulturowych).

Edukacja w formie zorganizowanych grup i indywidualnie.
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Mapa infrastruktury turystycznej i walorów kulturowych rezerwatu przyrody „Radowice”
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UCHWAŁA NR XLV/358/10
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
z dnia 7 paŝdziernika 2010r.
w sprawie przystąpienia Miasta Kostrzyn nad Odrą do współpracy z GDDKiA Oddział w Zielonej Górze
w zakresie dostosowania dwóch drogowych sygnalizacji świetlnych w Kostrzynie nad Odrą do
obowiązujących przepisów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11 w związku z art. 8
ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591
z póŝn. zm.) i art. 19 ust. 4 i art. 25 ust. 1 ustawy
z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z póŝn. zm.) uchwala
się co następuje:
§ 1. Rada Miasta Kostrzyn nad Odrą wyraşa zgodę na współpracę Miasta Kostrzyn nad Odrą
z GDDKiA Oddział w Zielonej Górze i przyjmuje do
realizacji zadania w zakresie wspólnego finansowania w roku 2011 dostosowania dwóch drogowych
sygnalizacji świetlnych znajdujących się na drodze

krajowej Nr 31 w Kostrzynie nad Odrą, na skrzyşowaniu ulic: W. Sikorskiego, Piastowskiej i M. Kopernika oraz na ul. Sportowej (sygnalizacja dla pieszych) do wymogów załącznika Nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
w sprawie szczegółowych warunków technicznych
dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181
z póŝn. zm.) oraz Wytycznych do projektowania,
wykonywania i odbioru robót związanych z systemami sterowania ruchem drogowym za pomocą
sygnalizacji świetlnej na drogach krajowych woje-
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wództwa Lubuskiego zarządzanych przez GDDKiA
w Zielonej Górze.
§ 2. Współpraca, o której mowa w § 1 niniejszej
uchwały, realizowana będzie w oparciu o porozumienie, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

Poz. 907

§ 4. Uchwała wchodzi w şycie w terminie 14 dni
po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Marek Tatarewicz

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą.
Załącznik
do uchwały Nr XLV/358/10
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 7 października 2010r.
POROZUMIENIE Nr E-GK/13/2010
w sprawie dostosowania dwóch drogowych sygnalizacji świetlnych w Kostrzynie nad Odrą do wymogów
załącznika Nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach zawarte w dniu 24 września 2010r. w Kostrzynie nad Odrą pomiędzy:
Miastem Kostrzyn nad Odrą, reprezentowanym przez:
Andrzej Kunt - Burmistrz Miasta w obecności Janiny Rapacz – Skarbnika Miasta, zwanym dalej Miastem
a
Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze, ul Boh Westerplatte 31, 65-00
Zielona Góra, w imieniu której działa :
1. Przemysław Hamera – Dyrektor Oddziału
2. Jadwiga Wesołek – Z-ca Dyrektora Oddziału ds. Ekonomiczno- Finansowych, zwaną dalej GDDKiA
o następującej treści:
§ 1. Strony zobowiązują się do wspólnego finansowania w roku 2011 dostosowania dwóch drogowych
sygnalizacji świetlnych znajdujących się na drodze krajowej Nr 31 w Kostrzynie nad Odrą, na skrzyşowaniu
ulic W Sikorskiego, Piastowskiej i M Kopernika oraz na ul. Sportowej (sygnalizacja dla pieszych), będących
własnością Miasta, do wymogów załącznika Nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181
z póŝn. zm.) oraz Wytycznych do projektowania, wykonywania i odbioru robót związanych z systemami sterowania ruchem drogowym za pomocą sygnalizacji świetlnej na drogach krajowych województwa Lubuskiego zarządzanych przez GDDKiA w Zielonej Górze.
§ 2. 1 Miasto zobowiązuje się do
a) zabezpieczenia w budşecie miasta na 2011r środków finansowych niezbędnych do realizacji zadania,
o którym mowa w § 1 niniejszego porozumienia,
b) przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej i robót
związanych z dostosowaniem drogowych sygnalizacji świetlnych do obowiązujących przepisów,
c) partycypacji w kosztach realizacji zadania w sposób następujący: Miasto poniesie koszty wykonania
dokumentacji projektowej i sfinansuje koszty wykonania robót, a GDDKiA zrefunduje Miastu koszty
wykonania robót poniesionych w celu dostosowania drogowych sygnalizacji świetlnych, wymienionych w § 1 niniejszego porozumienia, do obowiązujących przepisów,
d) przekazania GDDKiA Oddział w Zielonej Górze dokumentacji projektowej wraz z urządzeniami drogowych sygnalizacji świetlnych, o których mowa w § 1 niniejszego porozumienia.
2.

GDDKiA zobowiązuje się do :

a) partycypacji w kosztach realizacji zadania w sposób następujący Miasto poniesie koszty wykonania
dokumentacji projektowej i sfinansuje koszty wykonania robót, a GDDKiA zrefunduje Miastu koszty
wykonania robót poniesionych w celu dostosowania drogowych sygnalizacji świetlnych, wymienionych w § 1 niniejszego porozumienia, do obowiązujących przepisów Środki finansowe zostaną przekazane na rachunek bankowy Miasta Kostrzyn nad Odrą Nr 70 8355 0009 0024 2963 2000 0002
w terminie do 30 dni od dnia doręczenia przez Miasto faktury wraz z kopią protokołu odbioru robót,

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 48

– 5105 –

Poz. 907, 908

b) przejęcia w terminie określonym w § 2 pkt 2 ppkt a, drogowych sygnalizacji świetlnych, o których
mowa w § 1 niniejszego porozumienia.
§ 3. 1. Strony zobowiązują się do stałej współpracy i współdziałania w celu realizacji zadania określonego w § 1 niniejszego porozumienia.
2. Miasto Kostrzyn nad Odrą powiadomi GDDKiA Oddział w Zielonej Górze o planowanym odbiorze robót związanych z przebudową drogowych sygnalizacji świetlnych, na 3 dni przed ich odbiorem.
3. Załącznikiem do niniejszego Porozumienia są
Wytyczne do projektowania, wykonywania i odbioru robót związanych z systemami sterowania
ruchem drogowym za pomocą sygnalizacji świetlnej na drogach krajowych województwa Lubuskiego zarządzanych przez GDDKiA w Zielonej Górze wraz załącznikiem Specyfikacja techniczna
projektowania, wykonania i odbioru robót.
§4. 1. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaşności.
2. Rozwiązanie niniejszego Porozumienia moşe nastąpić jedynie w drodze zgodnego oświadczenia woli
obu stron.
§ 5. Ewentualne spory, wynikłe na tle wykonywania Porozumienia, strony poddają rozstrzygnięciu przez
sąd właściwy stosownie do obowiązujących przepisów prawnych.
§ 6. Porozumienie rodzi skutki prawne pod warunkiem przyjęcia zadań, o których mowa w §§ 1 i 2 niniejszego porozumienia przez Radę Miasta Kostrzyn nad Odrą.
§ 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy
o finansach publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
§ 8. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla kaşdej ze stron.
0 7
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UCHWAŁA NR III/13/2010
RADY GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE
z dnia 16 grudnia 2010r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Lipinki
Łużyckie na lata 2011-2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 21
ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31,
poz. 266 z z zmianami) Rada Gminy uchwala:
WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA
MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE NA LATA 2011-2015
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Wieloletni program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Lipinki Łuşyckie
opracowano zgodnie z wymogami ustawy z dnia
21.06.2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005r Nr 31, poz. 266 z póŝn. zm.).
2. W miarę zaistniałej potrzeby program będzie
podlegał aktualizacji.
3. Program obejmuje lata 2011-2015 i swoim zakresem obejmuje:

a) prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu
technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy w poszczególnych latach.
b) analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego
budynków i lokali z podziałem na kolejne lata.
c) planowaną sprzedaş
w kolejnych latach.

lokali

mieszkalnych

d) zasady polityki czynszowej.
e) sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane
zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach.
f)

ŝródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach.

g) wysokość wydatków
z podziałem na koszty.

w kolejnych

latach
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h) inne działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy.
Rozdział 1
Prognoza dotycząca wielkości i stanu technicznego
zasobu mieszkaniowego Gminy w poszczególnych
latach
§ 1. 1. Mieszkaniowy zasób Gminy Lipinki Łuşyckie tworzą lokale mieszkalne usytuowane w budynkach stanowiących w całości własność Gminy oraz
lokale połoşone w budynkach będących współwłasnością Gminy i osób fizycznych w budynkach
wspólnot mieszkaniowych.
2. Wielkość zasobów mieszkaniowych Gminy
(wg stanu na 31 grudnia 2009r) 13 budynków
i 26 lokali mieszkalnych komunalnych zarządzanych
przez gminę, z tego 3 budynki i 6 lokali mieszkalnych
Rok
2011
2012
2013
2014
2015

Ilość lokali
26
24
23
21
20

Poz. 908

ze 100% udziałem gminy, 10 budynków i 20 mieszkań we wspólnotach zarządzane przez wspólnoty.
3. Nie przewiduje się powiększenia mieszkaniowego zasobu poprzez budowę nowych mieszkań.
4. Z zasobu mieszkaniowego Gminy nie wydzielono lokali socjalnych. W związku z występowaniem
osób uprawnionych do otrzymania lokalu socjalnego, istnieje potrzeba wydzielenia z zasobów mieszkaniowych Gminy lokali socjalnych. Wydzielenie
takich lokali usprawniłoby rozliczenia finansowe
z osobami zalegającymi z opłatami czynszu i innych
płatności.
5. Średnia powierzchnia uşytkowa lokalu mieszkalnego waha się w granicach 50-60m2.
6. Prognoza wielkości mieszkaniowego zasobu
Gminy Lipinki Łuşyckie w poszczególnych latach.

Ilość lokali socjalnych
1
1
1
2
2

7. W ostatnich pięciu latach ilość lokali stanowiących własność Gminy zmniejszyła się o 8 lokali
tj. z liczby 34 lokali – stan na dzień 31.12.2009r.
W związku z trwającym wykupem lokali gminnych
przez najemców, mieszkaniowy zasób gminy będzie
ulegał sukcesywnie zmniejszeniu.
8. Zasoby mieszkaniowe to w 99% budynki
przedwojenne o niskim standardzie technicznym,
1% stanowią budynki wybudowane w latach osiemdziesiątych.
Na terenie Gminy nie występuje budownictwo zakładowe, spółdzielcze lecz jedynie rozwija się budownictwo prywatne jednorodzinne.
Ilość mieszkań komunalnych odzyskiwanych w wyniku naturalnego ruchu ludności jest znikoma i pozyskiwanie mieszkań jest bardzo trudne.

Rozdział 2
Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji
wynikający ze stanu technicznego budynków
i lokali z podziałem na kolejne lata
§ 3. 1. Budynki tworzące zasób mieszkaniowy
Gminy wymagają dość znacznych nakładów remontowych na utrzymanie w naleşytym stanie technicznym. Stan techniczny poszczególnych budynków
i ich elementów wskazuje na konieczność przeprowadzenia bieşących remontów. Plan modernizacji
i remontów przygotowany przez gminę obejmuje
analizę potrzeb remontowych z uwzględnieniem
wpływów z czynszów i innych czynników. Dokonane
remonty pozwolą na utrzymanie mieszkaniowego
zasobu w stanie niepogorszonym , a przy ich systematycznej realizacji doprowadzą do poprawy stanu
technicznego zasobu.
2. W poszczególnych latach przewiduje się finansowanie i realizacje remontów według ponişszej
tabeli:

Remonty lokali
Budowlane
Dekarskie
Elektryczne
Stolarskie
Zduńskie
Razem

2011
3 000
1 000
1 000
1 000
1 000
7 000

2012
20 000
25 000
2 500
3 000
4 000
54 500

2013
18 000
15 000
1 500
4 000
2 500
41 000

2014
16 000
10 000
1 000
7 000
3 000
37 000

2015
10 000
5 000
1 000
6 000
1 000
23 000
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Rozdział 3
Plan sprzedaży lokali mieszkalnych w latach
2011-2015

Poz. 908

ców. W latach ubiegłych sprzedaş nieruchomości
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy kształtowała się w następujący sposób:

§ 4. Planowana jest kontynuacja sprzedaşy lokali
mieszkalnych na rzecz ich dotychczasowych najemLp.
1
2
3
4
5

Rok sprzedaży
2006
2007
2008
2009
2010

Ilość lokali
0
1
2
0
1

Rok sprzedaży
2011
2012
2013
2014
2015

Ilość lokali
2
1
1
1
1

Planowana sprzedaş:
Lp.
1
2
3
4
5
Rozdział 4
Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania
czynszu

stawki czynszu za najem 1m2 powierzchni uşytkowej
lokalu.
Rozdział 5

§ 5. 1. Wysokość czynszu za lokale wchodzące
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy z wyjątkiem
opłat niezaleşnych ustala Wójt Gminy Lipinki Łuşyckie w drodze zarządzenia, jednak nie częściej niş raz
w roku.

Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami
wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu
gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie
zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy
w kolejnych latach.

2. Wysokość czynszu za najem 1m2 powierzchni
uşytkowej lokalu stanowi stawka czynszu ustalona
w oparciu o zasady określone w art.8 ustawy z dnia
21 czerwca 2001o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 31, poz. 266 z 2005r.) z uwzględnieniem wskaŝników podwyşszających lub obnişających ich wartość uşytkową. Podwyşszenie stawki
czynszu nie moşe przekroczyć granicy określonej
ustawowo.

§ 6. Lokale mieszkalne zasobu mieszkaniowego
gminy znajdujące się we wspólnotach mieszkaniowych zarządzane są przez zarządy poszczególnych
wspólnot mieszkaniowych, natomiast w budynkach
gdzie w 100% jest gminny zasób mieszkaniowy,
zarząd prowadzi gmina.

3. Stawka czynszu za lokal socjalny nie moşe
przekraczać połowy stawki najnişszego czynszu
obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym.
4. Najemca ubiegający się o obnişkę czynszu
obowiązany jest przedstawić deklarację o wysokości
dochodów członków gospodarstwa domowego.
5. Najemca oprócz czynszu jest zobowiązany do
uiszczania opłat związanych z eksploatacją a niezaleşnych od właściciela tj. opłat za energię elektryczną , odbiór nieczystości stałych i płynnych.
6. Czynsz najmu płatny jest z góry do 10 dnia
kaşdego miesiąca w kasie wynajmującego lub na
wskazany rachunek bankowy.
7. Dokonanie przez najemcę, na jego własny
koszt i za zgodą wynajmującego ulepszeń zajmowanego lokalu mieszkalnego nie powoduje wzrostu

1. Mając na celu utrzymanie naleşytego stanu
technicznego gminnego zasobu mieszkaniowego,
gmina podejmuje działania w tym;
a) prowadzenie niezbędnych remontów kapitalnych i bieşących,
b) prowadzenie konserwacji technicznej,
c) prowadzenie obsługi finansowo – księgowej
zarządzanego zasobu.
2. Na lata 2011 – 2015 nie przewiduje się zmian
dotyczących zmiany sposobu gospodarowania
gminnym zasobem mieszkaniowym.
Rozdział 6
Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej
w kolejnych latach (tys. zł)
§ 7. Ŝródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej Gminy Lipinki Łuşyckie są następujące dochody:
z czynszu za lokale mieszkalne,
z czynszu za lokale uşytkowe.
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Gospodarka mieszkaniowa w latach 2011 – 2015
kształtować się będzie takimi czynnikami jak:

Poz. 908

2) Zwiększenie stawki czynszu najmu raz w roku
w dopuszczalnych granicach wzrostu.

1) Dalsza sprzedaş lokali mieszkalnych.
Przychody
Lokale mieszkalne
Lokale uşytkowe
Razem

2011
22,0
18,0
40,0

Rozdział 7
Wysokość wydatków w kolejnych latach,
z podziałem na koszty w (tys. zł.)
§ 8. Na koszty w zakresie utrzymania gminnego
zasobu mieszkaniowego składają się w szczególności rodzaje kosztów związane z: bieşąca eksploatacja, remonty, modernizacja lokali i budynków
mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nie-

2012
23,0
19,0
42,0

2013
25,0
19,0
44,0

2014
26,0
20,0
46,0

2015
28,0
20,0
48,0

ruchomościami wspólnymi , których gmina jest jednym ze współwłaścicieli ,a takşe wydatki inwestycyjne. Ponadto naleşy zwrócić uwagę, iş opłaty niezaleşne (co, ciepła i zimna woda, wywóz nieczystości stałych i płynnych ) pokrywa całkowicie najemca
lub właściciel lokalu.

Planowane wydatki w poszczególnych latach 2011-2015 przedstawia poniższa tabela:
Koszty
Remonty
Zarządu nieruchomościami wspólnymi
Bieşącej eksploatacji
Inwestycje
Razem
Z uwagi na brak większych środków finansowych
w budşecie nie planuje się inwestycji związanych
z gminnym zasobem mieszkaniowym.
Rozdział 8
Inne działania mające na celu poprawę
wykorzystania i racjonalizację gospodarowania
§ 9. Poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarki mieszkaniowej zakłada się poprzez:
1. Sprzedaş lokali ich najemcom na zasadach
pierwszeństwa
w
oparciu
o
uchwałę
Nr VIII/46/03 Rady Gminy Lipinki Łuşyckie
z dnia 23 lipca 2003 roku w sprawie zasad
sprzedaşy lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych stanowiących własność Gminy
Lipinki Łuşyckie oraz uchwała Nr X/51/07 Rady
Gminy Lipinki Łuşyckie z dnia 20 września 2007
roku w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/46/03
Rady Gminy Lipinki Łuşyckie z dnia 23 lipca
2003 roku w sprawie zasad sprzedaşy lokali
mieszkalnych i domów jednorodzinnych stanowiących własność Gminy Lipinki Łuşyckie.
2.

Przestrzeganie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
gminy przyjęte uchwałą Nr XX/114/04 Rady

2011
7 000
16 031
2 000
0
25 031

2012
54 500
16 200
2 500
0
73 200

2013
41 000
16 400
2 600
0
60 000

2014
37 000
16 600
3 000
0
56 600

2015
23 000
17 000
3 500
0
43 500

Gminy Lipinki Łuşyckie z dnia 1 grudnia 2004
roku.
3. Coroczne zapewnienie w budşecie środków na
remonty lokali i budynków stanowiący mieszkaniowy zasób Gminy oraz na wykonanie niezbędnych dokumentacji technicznych.
4. Proponowanie zamian na lokale mniejsze i tańsze w utrzymaniu rodzinom będącym w trudnej
sytuacji materialnej, jeşeli takie lokale zaistnieją.
5. Bieşące sprawowanie nadzoru nad terminowością regulowania opłat czynszowych oraz
szczegółowa windykacja powstałych naleşności.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 11. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego .
Przewodnicząca Rady
Irena Lech
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UCHWAŁA NR IV/16/2010
RADY GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE
z dnia 30 grudnia 2010r.
w sprawie uchwalenia regulaminu świetlicy wiejskiej w Lipinkach Łużyckich
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) Rada Gminy
uchwala:
REGULAMIN ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Działalność świetlicy wiejskiej ma na celu integrację środowiska lokalnego, inicjowanie aktywności mieszkańców działających na rzecz wsi oraz
prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej
i sportowej. Świetlica wiejska jest miejscem spotkań, integrującym środowisko.
§ 2. Celem działania świetlicy wiejskiej jest:
1) stworzenie bazy do integracji środowiska lokalnego,
2) prowadzenie działalności kulturalnej, społecznej, opiekuńczej, edukacyjnej i socjalnej,
3) prowadzenie statutowych działalności sołectw,
zebrań,
4) promocja wsi i Gminy
§ 3. Zgodnie z § 2 w pomieszczeniach świetlicy
wiejskich moşe działać świetlica socjoterapeutyczna.
§ 4. Świetlica moşe być :
1) odpłatnie wynajmowana,
2) nieodpłatnie udostępniana gminnym jednostkom organizacyjnym(np. jednostki budşetowe,
placówki oświatowe), organizacjom społecznym oraz stowarzyszeniom posiadającym siedzibę na terenie Gminy Lipinki Łuşyckie, radnym Gminy Lipinki Łuşyckie w związku
z wykonywaniem swych obowiązków wynikających z przepisów prawa, radom sołeckim
i sołtysom w związku z organizowaniem zebrań
wiejskich.
Rozdział 1
ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM ŚWIETLICY
§ 5. Świetlica wiejska stanowi własność Gminy
Lipinki Łuşyckie.

§ 8. Ze świetlicy moşna korzystać po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem obiektu – Gminą
a takşe z gospodarzem świetlicy.
§ 9. Gospodarz odpowiada w pełni za bezpieczeństwo osób i mienia w świetlicy wiejskiej.
§ 10. Godziny otwarcia świetlicy ustalane są
z właścicielem obiektu i gospodarzem świetlicy.
§ 11. Do obowiązków
i terenu przyległego naleşy:

gospodarza

świetlicy

1) utrzymanie stałego kontaktu z Urzędem Gminy
w zakresie funkcjonowania świetlicy,
2) dbanie o czystość obiektu i terenu przyległego,
3) udostępnianie świetlicy zgodnie z harmonogramem na zebrania i spotkania wiejskie oraz
imprezy i uroczystości okolicznościowe po
otrzymaniu umowy na wynajem,
4) dbanie o urządzenia i sprzęt znajdujący się we
wszystkich pomieszczeniach świetlicy oraz na
terenie przyległym,
5) przekazywanie i przejmowanie świetlicy oraz
szczegółowe prowadzenie protokołów zdawczo
–odbiorczych,
6) zgłaszanie usterek, awarii, a takşe szkód wyrządzonych przez wynajmujących,
7) zapoznanie osób z obiektem oraz regulaminem
korzystania ze świetlicy,
8) zgłaszanie potrzeb (środki czystości, inne).
Rozdział 2
WYNAJEM ŚWIETLICY
§ 12. Odpłatne wynajęcie świetlicy moşe nastąpić w wypadku, gdy nie jest ona wykorzystywana do
realizacji innych celów, wynikających z bieşącej działalności prowadzonej na rzecz środowisk lokalnych.
§ 13. Wynajęcie świetlicy odbywa się odpłatnie
zgodnie ze stawkami za najem świetlicy określonymi
w Zarządzeniu Wójta Gminy Lipinki Łuşyckie.

§ 6. Warunkiem koniecznym korzystania ze świetlicy jest przestrzeganie przepisów sanitarnych oraz
zasad bezpieczeństwa i higieny.

§ 14. W przypadku gdy w pomieszczeniu świetlicy działa świetlica środowiskowa, właściciel moşe
wynająć lub udostępnić świetlicę osobom trzecim,
powiadamiając o tym fakcie pracownika świetlicy
środowiskowej.

§ 7. Gospodarzem – opiekunem świetlicy jest
osoba zatrudniona na podstawie umowy.

§ 15. Środki uzyskane z wynajęcia sali stanowią
dochód Gminy.
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§ 16. Podstawą wynajęcia świetlicy jest pisemna
umowa zawarta przez gminę z osoba ubiegającą się
o wynajęcie. Umowa musi zawierać:
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na z budşetu Gminy, a osoba korzystająca ze świetlicy zostanie obciąşona kosztami naprawy.
Rozdział 3

1) imię i nazwisko wynajmującego,

FINANSOWANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

2) rodzaj i charakter imprezy, na którą wynajmowana jest świetlica,
3) datę, planowany czas korzystania ze świetlicy,
4) wysokość opłaty za korzystanie ze świetlicy
oraz termin i sposób zapłaty,

§ 19. Utrzymanie świetlicy wiejskiej finansowane
jest bezpośrednio z budşetu Gminy.
§ 20. Gmina ponosi koszty utrzymania świetlicy
w zakresie :
1) remontów i modernizacji,

5) zobowiązanie do pokrycia strat, naprawy
uszkodzonych urządzeń, elementów stanowiących wyposaşenie powstałych w trakcie wynajęcia świetlicy.
§ 17. Przy kaşdorazowym przekazaniu świetlicy
(wynajem lub bezpłatnie), gospodarz obiektu wraz
z osobą na rzecz której następuje przekazanie
sprawdzają stan pomieszczeń, urządzeń oraz wyposaşenia i sporządzają protokół zdawczo-odbiorczy.
Czynność ta zostaje powtórzona przy oddawaniu
obiektu.
§ 18. Za ewentualne uszkodzenia odpowiada organizator korzystający ze świetlicy. Winien on usunąć powstałe usterki w terminie wskazanym przez
gospodarza. W przypadku niezastosowania się do
powyşszych wytycznych, szkoda zostanie naprawio-

2) ogrzewania, dostaw energii elektrycznej i wody,
3) odbioru nieczystości stałych i płynnych.
Rozdział 4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 22. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Irena Lech
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UCHWAŁA NR IV/19/2010
RADY GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE
z dnia 30 grudnia 2010r.
w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 9a
ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180,
poz. 1493 z póŝn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
§ 2. 1. Zasady funkcjonowania określają tryb
działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zwanego w dalszej
części ,,Zespołem”, działającego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493
z póŝn. zm.), zwanej w dalszej części ,,ustawą
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”.
2. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy osobom indywidualnym, rodzinom, grupom

problemowym bądŝ środowisku. Są to osoby
z róşnych grup zawodowych reprezentujący instytucje publiczne, odpowiedzialne za realizację zadań,
m.in.: przedstawiciele jednostek organizacyjnych
pomocy społecznej, miejskiej komisji rozwiązywania
problemów alkoholowych, oświaty, policji, prokuratury, kuratorskiej słuşby sądowej, ochrony zdrowia,
lokalnych organizacji pozarządowych.
3. Osoby wchodzące w skład Zespołu współpracują ze sobą w sposób skoordynowany podczas
spotkań grup roboczych, zapewniających skuteczne
reagowanie na problem.
4. Przez problem rozumie się kaşdą trudną sytuację osoby, rodziny, grupy problemowej bądŝ środowiska związaną ze stosowaniem przemocy
w rodzinie, których rozwiązanie wykracza poza
kompetencje jednej instytucji i wymaga zaangaşowania innych podmiotów.
§ 3. 1. Pomoc osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowiskom dysfunkcyjnym w przezwycięşeniu ich problemów.
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2. Efektywne podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w momencie zaistniałego
problemu.
3. Współdziałanie z innymi podmiotami przy
rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
4. Tworzenie lokalnych zintegrowanych programów i kampanii profilaktycznych.
5. Inicjowanie badań, diagnoz w tym wspólnego
diagnozowania osób indywidualnych i środowiska,
którego problem dotyczy oraz ekspertyz wspierających prace Zespołu w danym obszarze.
§ 4. Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów tj.: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji,
oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach zadań określonych w ustawie
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
§ 5. 1. Zespół działa przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipinkach Łuşyckich, który zapewnia jego
obsługę organizacyjno-administracyjną.
2. Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie
porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy
a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą
w jego skład, zaś w przypadku pracowników samorządowych Gminy – wskazanych przez Wójta Gminy
Lipinki Łuşyckie.
3. Zakres zadań realizowanych przez członków
ujęty zostanie w porozumieniach zawartych pomiędzy Wójtem Gminy a w/w podmiotami.
4. Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zaleşności od potrzeb, nie rzadziej jednak niş raz na trzy miesiące.
5. Z kaşdego spotkania zostaje sporządzony protokół zawierający: listę obecności, tematykę omawianych spraw ogólnych, przypadki indywidualne,
opis działań do podjęcia.
6. Spotkania organizowane są w siedzibie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipinkach
Łuşyckich.
7. Uczestnictwo w spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego jest obowiązkowe.
8. Członkami Zespołu są:
a) przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lipinkach Łuşyckich,
b) przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipinkach Łuşyckich;
c) przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji
w Şarach,
d) przedstawiciel Ośrodka Zdrowia „MEDICUS”
w Lipinkach Łuşyckich,
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e) przedstawiciel Zespołu Kuratorskiego Słuşby
Sądowej Sądu Rejonowego w Şarach;
f)

przedstawiciel Zespołu Szkół w Lipinkach Łuşyckich,

g) przedstawiciel Parafialnego Zespołu Caritas
w Lipinkach Łuşyckich,
h) inni przedstawiciele podmiotów działających
na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
9. Pierwsze posiedzenie Zespołu celem dokonania wyboru przewodniczącego zwołuje Wójt Gminy
w terminie do 14 dni od daty zawarcia porozumień
z podmiotami, o których mowa w ust. 8. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu na wniosek przewodniczącego wybierany jest takşe zastępca przewodniczącego.
10. Kolejne posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący, lub z jego upowaşnienia pod nieobecność zastępca przewodniczącego.
11. Zespół moşe tworzyć grupy robocze w celu
rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.
12. Pracą Zespołu i grup roboczych koordynuje
Przewodniczący Zespołu.
13. Wszystkich członków Zespołu i grup roboczych obowiązuje zasada tajności informacji przekazywanych w ramach prac Zespołu bądŝ grupy.
14. W celu tworzenia lokalnych zintegrowanych
programów i kampanii profilaktycznych oraz lokalnej polityki społecznej w pracach uczestniczą wszyscy członkowie Zespołu.
§ 6. 1. Zgłoszenia sprawy na posiedzenie grup
roboczych moşe dokonać kaşdy członek Zespołu.
Przewodniczący Zespołu ustala skład, miejsce
i termin posiedzenia grupy roboczej w ciągu 7 dni
od momentu przyjęcia zgłoszenia. Zgłoszenie odbywa się poprzez przedstawienie Przewodniczącemu kwestionariusza zgłoszeniowego, z zaznaczeniem czy istnieje konieczność powołania grupy roboczej.
2. Przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenie
grupy roboczej podając termin, czas i miejsce. Zwołanie posiedzenia moşe mieć formę pisemną, mailową lub telefoniczną. Dopuszcza się moşliwość
przekazania w momencie zwoływania grupy roboczej kopii kwestionariusza zgłoszeniowego.
3. Skład grup roboczych moşe być zmienny, uzaleşniony jest od problemu.
4. Posiedzenia grup roboczych odbywają się
w dni powszechne, w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej. Dopuszcza się moşliwość organizacji posiedzenia na terenie innych instytucji lub
organizacji zaangaşowanych w udzielanie pomocy
oraz w innym terminie.
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§ 7. 1. Przedstawiciele poszczególnych instytucji/jednostek zostają wskazani imiennie przez osoby
kierujące instytucjami/jednostkami.
2. Skład Zespołu zostanie ustalony zarządzeniem
Wójta Gminy Lipinki Łuşyckie powołującym Zespół
Interdyscyplinarny.
3. Członkowie Zespołu powoływani są na czas
nieokreślony.
4. Wójt odwołuje członka Zespołu z pełnienia
funkcji:
1) na jego wniosek,
2) na wniosek podmiotu, którego jest on przedstawicielem,
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5. W przypadku rezygnacji lub zgonu członka Zespołu, w miejsce zwolnione Wójt powołuje innego
członka Zespołu z tej samej instytucji, po wskazaniu
kandydatury przez organy podmiotów o których
mowa § 5 ust. 8.
§ 8. Zarządzenie Wójta o powołaniu Zespołu doręcza się przełoşonym instytucji, o których mowa
w § 5 ust. 8 oraz ogłasza się w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Gminy Lipinki Łuşyckie.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lipinki Łuşyckie.
§ 10. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Irena Lech

3) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
4) w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad poufności danych i informacji
uzyskanych w ramach działania w Zespole.
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UCHWAŁA NR IV/29/11
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
z dnia 10 lutego 2011r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Drzewice
oraz kompleksu Nr 2 Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kostrzynie nad Odrą
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
tekst jednolity ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80,
poz. 717 ze zm.), po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kostrzyn nad
Odrą” przyjętego uchwałą Nr XLII/317/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 czerwca 2010r.
uchwala się, co następuje:

3. Przedmiotem planu są tereny zabudowy wraz
z infrastrukturą techniczną niezbędną dla ich prawidłowego funkcjonowania, a w szczególności zabudowy produkcyjnej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej, zieleni urządzonej z moşliwością lokalizacji zabudowy usługowej,
a takşe tereny zieleni urządzonej, tereny lasów
i tereny dróg.

Rozdział I

5. Integralnymi częściami planu są następujące
załączniki do uchwały:

Ustalenia wstępne
§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr XXV/197/08 Rady
Miasta w Kostrzynie nad Odrą z dnia 6 listopada
2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego terenów dla potrzeb KostrzyńskoSłubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kostrzynie nad Odrą, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej „planem”.
2. Plan obejmuje obszar o powierzchni ok.
164,6ha.

4. Granice planu przedstawione zostały na rysunku planu w skali 1:1000 stanowiącym załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały.

1) załącznik Nr 1 – rysunek planu w skali 1:1000,
2) załącznik Nr 2 – wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kostrzyn nad Odrą,
3) załącznik Nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleşą do zadań własnych gminy,
oraz o zasadach ich finansowania,
4) załącznik Nr 4 – rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag złoşonych do wyłoşonego do
publicznego wglądu projektu planu.
6. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
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1) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” – naleşy
przez to rozumieć linię regulacyjną, poza którą
niedopuszczalne jest sytuowanie budynków
oraz budowli naziemnych nie będących liniami
przesyłowymi, sieciami uzbrojenia terenu oraz
ciągami komunikacyjnymi,
2) „obowiązującej linii zabudowy” – naleşy przez
to rozumieć linię regulacyjną, wzdłuş której naleşy sytuować zewnętrzne ściany budynków
oraz budowle naziemne nie będące liniami
przesyłowymi, sieciami uzbrojenia terenu oraz
ciągami komunikacyjnymi,
3) „szczególnych wymaganiach architektonicznych” – naleşy przez to rozumieć obowiązek
ukształtowania budynków w sposób wyróşniający się oraz odznaczający się wysokim poziomem estetycznym rozwiązań architektonicznych.
7. Nie zdefiniowane pojęcia naleşy rozumieć
zgodnie z przepisami odrębnymi.
Rozdział II
Ustalenia ogólne
§ 2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, podziału i łączenia
nieruchomości, kształtowania przestrzeni publicznych, a takşe tymczasowego zagospodarowania
terenu.
1. W zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy ustala się:
1) zabudowę naleşy lokalizować zgodnie z liniami
zabudowy określonymi na rysunku planu; linie
zabudowy nie dotyczą obiektów małej architektury, podziemnych części budynków, znajdujących się całkowicie ponişej poziomu terenu,
oraz elementów określonych w ustaleniach
szczegółowych; w przypadku występowania na
działce budowlanej więcej niş jednej obowiązującej linii zabudowy, zabudowę naleşy sytuować przynajmniej wzdłuş jednej z nich,
2) wymagania geometrii dachu zawarte w ustaleniach szczegółowych nie dotyczą połaci dachowych nad lukarnami, wykuszami, tarasami
oraz wejściami,
3) zakaz stosowania ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych,
4) zakaz lokalizacji reklam wolnostojących oraz
banerów reklamowych, za wyjątkiem terenów
KDL1, KDL2, KDL4, P, U oraz ZP/U,
5) dopuszczenie budowy kondygnacji podziemnych.
2. W zakresie łączenia i podziału nieruchomości
ustala się:
1) dopuszcza się łączenie i podział na działki,
z uwzględnieniem parametrów zawartych
w ustaleniach szczegółowych,
2) nowy układ granic musi umoşliwiać obsługę
kaşdej działki w zakresie infrastruktury tech-
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nicznej oraz dostęp do drogi publicznej lub
wewnętrznej,

3) kąt nachylenia granic nowo wydzielonych działek budowlanych w stosunku do osi bezpośrednio przylegającego pasa drogowego musi
wynosić 90° (+/–15°) za wyjątkiem działek zlokalizowanych na terenach MN22, MN25 i MN27,
dla których kąt wyznacza się w przedziale
90° (+/–20°),
4) dopuszcza się łączenie działek zlokalizowanych
w granicach planu z sąsiednimi terenami o analogicznym przeznaczeniu zlokalizowanymi poza
granicami planu.
3. W granicach planu wyznacza się następujące
tereny przeznaczone do scalania i podziału nieruchomości:
1) tereny zabudowy jednorodzinnej, wolnostojącej oznaczone na rysunku planu symbolami
MN8, MN9, MN11, MN12, MN13, MN15, MN17,
MN20, MN21, MN22, MN23, MN24 i MN25,
2) tereny zieleni urządzonej z moşliwością lokalizacji zabudowy usługowej oznaczone na rysunku planu symbolami ZP/U2 i ZP/U3,
3) tereny dróg wewnętrznych oznaczone na rysunku planu symbolami KDW4, KDW5, KDW8,
KDW9, KDW10, KDW11 i KDW12,
4) teren ciągu pieszo-rowerowego oznaczony na
rysunku planu symbolem KP5,
5) teren infrastruktury elektroenergetycznej oznaczony na rysunku planu symbolem E3.
4. Ustala się şe terenami stanowiącymi przestrzenie publiczne są drogi publiczne oraz tereny
ogólnodostępnej zieleni urządzonej.
5. Nie określa się zasad tymczasowego zagospodarowania terenu.
§ 3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska i przyrody.
1. Naleşy zastosować rozwiązania techniczne
wykluczające moşliwość przedostania się zanieczyszczeń do podłoşa gruntowego oraz wód powierzchniowych i podziemnych, a takşe uwzględnić
wysoki poziom zalegania wód podziemnych.
2. Dopuszcza się zachowanie, likwidację lub
przebudowę systemu rowów melioracyjnych oznaczonych na rysunku planu.
3. Dopuszcza się lokalizację ogrodzeń i innych
barier, uniemoşliwiających przejazd, w odległości
mniejszej niş 4 m od rowów melioracyjnych oznaczonych na rysunku planu, po uzgodnieniu z ich
zarządcą.
4. Poziom uciąşliwości inwestycji musi spełniać
wymagania wynikające z przepisów odrębnych.
5. Na kaşdej działce budowlanej naleşy zapewnić
miejsce do czasowego gromadzenia odpadów bytowych.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 48

– 5114 –

Poz. 911

§ 4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków.

4. Teren ZP1 stanowi rezerwę terenową dla planowanej północnej obwodnicy miasta.

1. Osoba prowadząca prace budowlane i ziemne
w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy
zabytku, obiektów nieruchomych i nawarstwień
kulturowych podlegających ochronie obowiązana
jest niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego
wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą. Jednocześnie obowiązana jest zabezpieczyć odkryty przedmiot, obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe i wstrzymać wszelkie roboty mogące je uszkodzić lub zniszczyć, do czasu wydania przez wojewódzkiego konserwatora zabytków odpowiednich zarządzeń.

§ 7. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej.

2. Wszelkie prace realizowane w granicach oznaczonego na rysunku planu stanowiska archeologicznego wymagają, przed ich podjęciem, wykonania
archeologicznych badań ratunkowych oraz uzgodnienia ze strony wojewódzkiego konserwatora zabytków zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 5. Zasady realizacji planu wynikające z przepisów odrębnych.
1. Ustala się obowiązek ustanowienia alternatywnego systemu zaopatrzenia w wodę, na wypadek awarii zasilania systemu sieci magistralnych.
2. Ustala się obowiązek włączenia terenu objętego planem w system wykrywania i alarmowania
oraz system wczesnego ostrzegania o zagroşeniach.
3. Ustala się obowiązek oznakowania przeszkód
lotniczych oraz zgłaszania ich właściwym organom
nadzoru nad lotnictwem cywilnym i wojskowym.
4. Zabudowę i zagospodarowanie terenu naleşy
realizować zgodnie z przepisami odrębnymi, chyba
şe plan ustala inaczej.
§ 6. Ustalenia dotyczące układu komunikacyjnego.
1. Ustala się utrzymanie powiązań komunikacyjnych terenu objętego planem z zewnętrznym układem dróg publicznych i wewnętrznych.
2. W granicach dróg publicznych i wewnętrznych, dopuszcza się lokalizację jezdni, ścieşek rowerowych, chodników, przyulicznych pasów postojowych, zatok parkingowych dla samochodów, zieleni
przyulicznej i izolacyjnej, sieci i urządzeń technicznego uzbrojenia terenu, urządzeń organizacji ruchu,
oświetlenia oraz pozostałych elementów wyposaşenia ulic.
3. Na kaşdej z działek naleşy zapewnić odpowiednią, ze względu na funkcję i wielkość obiektów,
ilość miejsc postojowych, jednak nie mniejszą niş:
1) 2 miejsca postojowe dla samochodu osobowego na 1 budynek mieszkalny w zabudowie jednorodzinnej,
2) 1 miejsce postojowe dla samochodu osobowego na kaşde 30m2 powierzchni uşytkowej budynków usługowych,
3) 1 miejsce postojowe na 3 zatrudnionych dla terenów zabudowy produkcyjnej.

1. Dopuszcza się utrzymanie, rozbudowę, przebudowę oraz likwidację istniejącej infrastruktury
technicznej.
2. Dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej w terenach ciągów komunikacyjnych, tj.
dróg publicznych, dróg wewnętrznych oraz ciągów
pieszo-rowerowych.
3. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w wodę pitną:
1) ustala się zaopatrzenie w wodę pitną z sieci
wodociągowej zlokalizowanej poza granicami
planu i dalej w terenach ciągów komunikacyjnych na warunkach ustalonych przez zarządcę
sieci,
2) dopuszcza się budowę i korzystanie ze studni
do chwili oddania do uşytku sieci wodociągowej lub w przypadku wykorzystania moşliwości
dostarczania wody siecią wodociągową.
4. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w wodę do
celów przeciwpoşarowych:
1) ustala się budowę zbiorników przeciwpoşarowych dla terenów produkcyjnych na kaşdym
z terenów własnych inwestorów,
2) dopuszcza się zaopatrzenie w wodę do celów
przeciwpoşarowych z sieci wodociągowej
za pośrednictwem hydrantów przeciwpoşarowych.
5. Ustalenia w zakresie odprowadzania ścieków
sanitarnych:
1) ustala się odprowadzenie ścieków sanitarnych
w układzie grawitacyjno-ciśnieniowym do sieci
kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w terenach
ciągów komunikacyjnych, a dalej do sieci zlokalizowanej poza obszarem planu oraz docelowo
do oczyszczalni ścieków, na warunkach ustalonych przez zarządcę sieci,
2) do chwili oddania do uşytku sieci kanalizacji
sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków sanitarnych do szczelnych zbiorników bezodpływowych,
3) ustala się lokalizację przepompowni ścieków
sanitarnych w terenach ciągów komunikacyjnych oraz w terenach zabudowy produkcyjnej.
6. Ustalenia w zakresie odprowadzania wód
deszczowych i roztopowych:
1) ustala się odprowadzenie wód deszczowych
i roztopowych w układzie grawitacyjno – ciśnieniowym do sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w terenach ciągów komunikacyjnych, a dalej do sieci zlokalizowanej poza obszarem planu oraz docelowo do oczyszczalni
ścieków,
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2) dopuszcza się odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych poprzez układy podczyszczające do rowów melioracyjnych, po uzgodnieniu z ich zarządcą,
3) dopuszcza się budowę zbiorników retencyjnych, spełniających jednocześnie funkcję zbiorników przeciwpoşarowych na terenach funkcji
produkcyjnych,
4) ustala się lokalizację przepompowni wód deszczowych i roztopowych w terenach ciągów komunikacyjnych oraz w terenach zabudowy produkcyjnej.
7. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w gaz:
1) ustala się zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej
zlokalizowanej poza granicami planu i dalej
w terenach ciągów komunikacyjnych na warunkach ustalonych przez zarządcę sieci,
2) ustala się przebieg tranzytowego gazociągu
wysokiego ciśnienia DN200 w terenach KDL1,
KDL2 i ZP1, dla którego ustala się strefę kontrolowaną o szerokości 3m na kaşdą stronę od osi
gazociągu.
8. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w energię
elektryczną:
1) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną
z sieci elektroenergetycznej zasilanej ze stacji
transformatorowych zlokalizowanych poza
granicami planu, a takşe z sieci elektroenergetycznej zasilanej ze stacji transformatorowych
zlokalizowanych na terenach E1, E2 i E3,
2) dopuszcza się lokalizację dodatkowych stacji
transformatorowych 15/0,4kV oraz 110/15kV na
terenach zabudowy produkcyjnej po uzgodnieniu z zarządcą sieci,
3) dopuszcza się lokalizację kablowych szaf rozdzielczych w kaşdym terenie,
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10. Ustalenia w zakresie telekomunikacji:

1) ustala się zaopatrzenie w usługi telekomunikacyjne z sieci telekomunikacyjnej lub z innych
ŝródeł,
2) dopuszcza się lokalizację sieci teletechnicznych
w terenach ciągów komunikacyjnych,
3) dopuszcza się lokalizowanie obiektów telekomunikacyjnych o maksymalnej wysokości 99m
na terenach P, ZP1 i ZP2, a na pozostałych terenach o maksymalnej wysokości określonej
dla zabudowy w ustaleniach szczegółowych.
11. Zakazuje się lokalizacji siłowni wiatrowych.
Rozdział III
Ustalenia szczegółowe
§ 8. 1. Wyznacza się teren zabudowy produkcyjnej oznaczony na rysunku planu symbolem P
z przeznaczeniem pod zakłady produkcyjne, bazy
transportowe, bazy budowlane, składy i magazyny.
2. Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu
i form zabudowy:
1) powierzchnia zabudowy i zainwestowania –
maksymalnie 80% powierzchni działki, w tym
ciągi komunikacji wewnętrznej, parkingi i infrastruktura techniczna,
2) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie
20% powierzchni działki,
3) linie zabudowy według rysunku planu,
4) geometria dachu – dachy o kącie nachylenia
połaci do 30°,
5) wysokość zabudowy:
do 25m dla budynków,
do 35m dla budowli,

4) ustala się przebieg linii elektroenergetycznych
średniego i niskiego napięcia w terenach ciągów komunikacyjnych,

do 99m dla budowli, będących wolnostojącymi masztami antenowymi lub kominami będącymi częścią budowlaną kotłów
lub pieców przemysłowych,

5) nakazuje się projektować nowe linie elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia jako
linie kablowe,

6) dopuszcza się lokalizację reklam o powierzchni
maksymalnej 12m2.

6) dopuszcza się skablowanie istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych,
7) dopuszcza się lokalizację kablowej lub napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego
napięcia na terenach ZP2 i P.
9. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w energię
cieplną:
1) ustala się zaopatrzenie w energię cieplną z indywidualnych kotłowni i ŝródeł alternatywnych
zlokalizowanych na terenie własnej działki lub
z sieci ciepłowniczej zlokalizowanej w przyległych terenach ciągów komunikacyjnych,
2) dopuszcza się wszystkie ŝródła energii cieplnej
z ukierunkowaniem na mniej uciąşliwe dla środowiska.

3. Ustalenia dotyczące komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) obsługa komunikacyjna z drogi KDL1 lub KDL2,
bezpośrednio lub za pośrednictwem dróg wewnętrznych,
2) zaopatrzenie w wodę zgodnie z § 7 ust. 3 i 4,
3) odprowadzenie ścieków sanitarnych zgodnie
z § 7 ust. 5,
4) odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych zgodnie z § 7 ust. 6,
5) zaopatrzenie w gaz zgodnie z § 7. ust. 7,
6) zaopatrzenie w energię elektryczną zgodnie
z § 7 ust. 8,
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7) zaopatrzenie w energię cieplną zgodnie z § 7
ust. 9,

1) dopuszcza się łączenie i podział na działki
o powierzchni minimalnej 1000m2,

8) zaopatrzenie w usługi telekomunikacyjne zgodnie z § 7 ust. 10,

2) minimalna szerokość frontu nowo wydzielonych działek wynosi 24m za wyjątkiem terenów
MN5 i MN15, gdzie szerokość ta wynosi odpowiednio 22 i 23m,

9) dopuszcza się lokalizację obiektów infrastruktury technicznej.
4. Ustalenia dotyczące łączenia i podziału nieruchomości:
1) dopuszcza się łączenie i podział na działki
o powierzchni minimalnej 10000m2,
2) minimalna szerokość frontu nowo wydzielonych działek wynosi 30m,
3) dopuszcza się łączenie i podział na działki o parametrach innych niş podane w pkt. 1) i 2) na
potrzeby dróg wewnętrznych oraz obiektów infrastruktury technicznej.
§ 9. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej, oznaczone na
rysunku planu symbolami MN1, MN2, MN3, MN4,
MN5, MN6, MN7, MN8, MN9, MN10, MN11, MN12,
MN13, MN14, MN15, MN16, MN17 i MN18.
2. Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu
i form zabudowy:
1) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 20%
powierzchni działki,
2) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie
60% powierzchni działki,
3) linie zabudowy według rysunku planu; elementy takie jak okapy, gzymsy, balkony, galerie,
werandy, tarasy lub schody zewnętrzne, mogą
być wysunięte poza linię zabudowy nie więcej
niş 1,2m, pod warunkiem zachowania odległości od granicy działki sąsiedniej wyznaczonej
przepisami odrębnymi,
4) wysokość zabudowy – do 2 kondygnacji nadziemnych, maksymalnie do 9m,
5) geometria i pokrycie dachu – dach
wy o kącie pochylenia połaci
w przedziale od 35° do 45°, kryty
w kolorze czerwonym, brązowym
niach szarości,

dwuspadodachowych
materiałem
lub odcie-

6) ogrodzenie działki – aşurowe z prześwitem na
powierzchni minimalnie 60% w rzucie prostopadłym i maksymalnej wysokości 1,8m,
7) w granicach kaşdej działki w odległości nie
mniejszej niş 20m od jej frontu dopuszcza się
lokalizację nie więcej niş 1 wolnostojącego budynku garaşowego lub gospodarczego lub garaşowo-gospodarczego o maksymalnej wysokości 5m i kącie nachylenia połaci dachowych
w przedziale od 20° do 45° oraz pokryciu dachu
materiałem w kolorze toşsamym jak w przypadku budynku mieszkalnego; zakazuje się
zmiany sposobu uşytkowania na funkcję mieszkaniową.
3. Ustalenia dotyczące łączenia i podziału nieruchomości:

3) minimalne szerokości frontu nowo wydzielanych działek określone w pkt. 2) nie dotyczą
działek naroşnych połoşonych przy skrzyşowaniach dróg, działek połoşonych na łukach
i zakrętach dróg oraz działek przyległych do
miejsc słuşących do zawracania zlokalizowanych na zakończeniach ślepych dróg wewnętrznych.
4. Ustalenia dotyczące komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) obsługa komunikacyjna z przyległych dróg publicznych lub wewnętrznych,
2) zaopatrzenie w wodę zgodnie z § 7 ust. 3 i 4,
3) odprowadzenie ścieków sanitarnych zgodnie
z § 7 ust. 5,
4) odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych zgodnie z § 7 ust. 6; dopuszcza się odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych
do gruntu,
5) zaopatrzenie w gaz zgodnie z § 7 ust. 7,
6) zaopatrzenie w energię elektryczną zgodnie
z § 7 ust. 8,
7) zaopatrzenie w energię cieplną zgodnie z § 7
ust. 9,
8) zaopatrzenie w usługi telekomunikacyjne zgodnie z § 7 ust. 10.
§ 10. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej, oznaczone na
rysunku planu symbolami MN19, MN20, MN21,
MN22, MN23, MN24, MN25, MN26, MN27, MN28
i MN29.
2. Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu
i form zabudowy:
1) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 20%
powierzchni działki,
2) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie
60% powierzchni działki,
3) linie zabudowy według rysunku planu; elementy takie jak okapy, gzymsy, balkony, galerie,
werandy, tarasy lub schody zewnętrzne, mogą
być wysunięte poza linię zabudowy nie więcej
niş 1,2m, pod warunkiem zachowania odległości od granicy działki sąsiedniej wyznaczonej
przepisami odrębnymi,
4) wysokość zabudowy – do 2 kondygnacji nadziemnych, maksymalnie do 9m,
5) geometria i pokrycie dachu – dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie pochylenia połaci
dachowych w przedziale od 30° do 45°, kryty
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materiałem w kolorze czerwonym, brązowym
lub odcieniach szarości,

acji, obsługi finansowej, doradztwa i badań naukowych,

6) ogrodzenie działki – aşurowe z prześwitem na
powierzchni minimalnie 60% w rzucie prostopadłym i maksymalnej wysokości 1,8m.

2) dopuszcza się zabudowę usługową w zakresie
handlu w lokalach o maksymalnej powierzchni
uşytkowej 200m2,

7) w granicach kaşdej działki w odległości nie
mniejszej niş 25m od jej frontu dopuszcza się
lokalizację nie więcej niş 1 wolnostojącego budynku garaşowego lub gospodarczego lub garaşowo-gospodarczego o maksymalnej wysokości 5m i kącie nachylenia połaci dachowych
w przedziale od 20° do 45° oraz pokryciu dachu
materiałem w kolorze toşsamym jak w przypadku budynku mieszkalnego; zakazuje się
zmiany sposobu uşytkowania na funkcję mieszkaniową.

3) dopuszcza się lokalizację budynków lub lokali
mieszkaniowych towarzyszących zabudowie
usługowej, słuşących właścicielom lub administratorom obiektów usługowych.

3. Ustalenia dotyczące łączenia i podziału nieruchomości:
1) dopuszcza się łączenie i podział na działki
o powierzchni minimalnej 1200m2,
2) minimalna szerokość frontu nowo wydzielonych działek wynosi 30m,
3) minimalne szerokości frontu nowo wydzielanych działek określone w pkt. 2) nie dotyczą
działek naroşnych połoşonych przy skrzyşowaniach dróg, działek połoşonych na łukach
i zakrętach dróg oraz działek przyległych do
miejsc słuşących do zawracania zlokalizowanych na zakończeniach ślepych dróg wewnętrznych.
4. Ustalenia dotyczące komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) obsługa komunikacyjna z przyległych dróg publicznych lub wewnętrznych, za wyjątkiem drogi KDL4,
2) zaopatrzenie w wodę zgodnie z § 7 ust. 3 i 4,
3) odprowadzenie ścieków sanitarnych zgodnie
z § 7 ust. 5,
4) odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych zgodnie z § 7 ust. 6; dopuszcza się odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych
do gruntu,
5) zaopatrzenie w gaz zgodnie z § 7 ust. 7,
6) zaopatrzenie w energię elektryczną zgodnie
z § 7 ust. 8,
7) zaopatrzenie w energię cieplną zgodnie z § 7
ust. 9,
8) zaopatrzenie w usługi telekomunikacyjne zgodnie z § 7 ust. 10.
§ 11. 1. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej oznaczone na rysunku planu symbolami U1, U2,
U3, U4 i U5.
2. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenu:
1) dopuszcza się zabudowę usługową w zakresie
oświaty, ochrony zdrowia, kultury, kultu religijnego, hotelarstwa, gastronomii, sportu i rekre-

3. Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu
i form zabudowy:
1) dopuszcza się zabudowę na granicy działki sąsiedniej naleşącej do tego samego terenu U, po
uzgodnieniu z jej właścicielem lub zarządcą,
2) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 30%
powierzchni działki,
3) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie
40% powierzchni działki,
4) linie zabudowy według rysunku planu; elementy takie jak okapy, gzymsy, balkony, galerie,
werandy, tarasy lub schody zewnętrzne, mogą
być wysunięte poza linię zabudowy nie więcej
niş 1,2m, pod warunkiem zachowania odległości od granicy działki sąsiedniej wyznaczonej
przepisami odrębnymi,
5) wysokość zabudowy – do 2 kondygnacji nadziemnych, maksymalnie do 9m oraz do 15m dla
terenu U5, pod warunkiem spełnienia szczególnych wymagań architektonicznych,
6) geometria i pokrycie dachu – dach dwuspadowy lub wielospadowy o pochyleniu połaci dachowych, w przedziale od 30° do 45°, kryty materiałem w kolorze czerwonym, brązowym lub
odcieniach szarości,
7) ogrodzenie działki – aşurowe z prześwitem na
powierzchni minimalnie 60% w rzucie prostopadłym i maksymalnej wysokości 1,8m,
8) w granicach kaşdej działki w odległości nie
mniejszej niş 20m od jej frontu dopuszcza się
lokalizację nie więcej niş 1 wolnostojącego budynku garaşowego lub gospodarczego lub garaşowo-gospodarczego o maksymalnej wysokości 5m i kącie nachylenia połaci dachowych
w przedziale od 20° do 45° oraz pokryciu dachu
materiałem w kolorze toşsamym jak w przypadku budynku mieszkalnego, za wyjątkiem terenu U5, dla którego zakazuje się lokalizacji
wolnostojących budynków gospodarczych i garaşowych; zakazuje się zmiany sposobu uşytkowania na funkcję mieszkaniową,
9) dopuszcza się lokalizację reklam o powierzchni
maksymalnej 6m2.
4. Ustalenia dotyczące łączenia i podziału nieruchomości:
1) dopuszcza się łączenie i podział na działki
o powierzchni minimalnej 1200m2,
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2) minimalna szerokość frontu nowo wydzielonych działek wynosi 35m dla terenów U1 i U3,
oraz 24m dla terenów U2, U4 i U5.
5. Ustalenia dotyczące komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) obsługa komunikacyjna z przyległych dróg publicznych lub wewnętrznych,
2) zaopatrzenie w wodę zgodnie z § 7 ust. 3 i 4,
3) odprowadzenie ścieków sanitarnych zgodnie
z § 7 ust. 5,
4) odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych zgodnie z § 7 ust. 6; dopuszcza się odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych
do gruntu,
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6) geometria i pokrycie dachu – dach dwuspadowy lub wielospadowy o pochyleniu połaci dachowych, w przedziale od 30° do 45°, kryty materiałem w kolorze czerwonym, brązowym lub
odcieniach szarości,
7) zakazuje się wprowadzania wszelkich ogrodzeń
w granicach terenu,
8) zakazuje się lokalizacji wolnostojących budynków gospodarczych i garaşowych,
9) dopuszcza się lokalizację reklam o powierzchni
maksymalnej 6m2 wyłącznie w przypadku lokalizacji zabudowy usługowej.
4. Ustalenia dotyczące łączenia i podziału nieruchomości:

5) zaopatrzenie w gaz zgodnie z § 7 ust. 7,

1) dopuszcza się łączenie i podział na działki
o powierzchni minimalnej 1000m2,

6) zaopatrzenie w energię elektryczną zgodnie
z § 7 ust. 8,

2) minimalna szerokość frontu nowo wydzielonych działek wynosi 25m.

7) zaopatrzenie w energię cieplną zgodnie z § 7
ust. 9,
8) zaopatrzenie w usługi telekomunikacyjne zgodnie z § 7 ust. 10.
§ 12. 1. Wyznacza się tereny zieleni urządzonej
z moşliwością lokalizacji zabudowy usługowej,
oznaczone na rysunku planu symbolami ZP/U1,
ZP/U2 i ZP/U3.
2. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenu:
1) dopuszcza się lokalizację zieleni urządzonej,
2) dopuszcza się zabudowę usługową w zakresie
sportu i rekreacji, oświaty, ochrony zdrowia,
hotelarstwa, gastronomii, obsługi finansowej,
doradztwa i badań naukowych,
3) dopuszcza się zabudowę usługową w zakresie
handlu w lokalach o maksymalnej powierzchni
uşytkowej 200m2,

5. Ustalenia dotyczące komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) obsługa komunikacyjna z przyległych dróg publicznych lub wewnętrznych,
2) zaopatrzenie w wodę zgodnie z § 7 ust. 3 i 4,
3) odprowadzenie ścieków sanitarnych zgodnie
z § 7 ust. 5,
4) odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych zgodnie z § 7 ust. 6; dopuszcza się odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych
do gruntu,
5) zaopatrzenie w gaz zgodnie z § 7 ust. 7,
6) zaopatrzenie w energię elektryczną zgodnie
z § 7 ust. 8,
7) zaopatrzenie w energię cieplną zgodnie z § 7
ust. 9,

4) dopuszcza się lokalizację funkcji jednorodnych
lub mieszanych.

8) zaopatrzenie w usługi telekomunikacyjne zgodnie z § 7 ust. 10.

3. Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu
i form zabudowy:

§ 13. Wyznacza się tereny zieleni urządzonej,
oznaczone na rysunku planu symbolami ZP1 i ZP2,
dla których ustala się:

1) dopuszcza się zabudowę na granicy działki sąsiedniej naleşącej do tego samego terenu ZP/U,
po uzgodnieniu z jej właścicielem lub zarządcą,
2) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 20%
powierzchni działki,
3) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie
60% powierzchni działki,
4) linie zabudowy według rysunku planu; elementy takie jak okapy, gzymsy, balkony, galerie,
werandy, tarasy lub schody zewnętrzne, mogą
być wysunięte poza linię zabudowy nie więcej
niş 1,2m, pod warunkiem zachowania odległości od granicy działki sąsiedniej wyznaczonej
przepisami odrębnymi,
5) wysokość zabudowy – do 2 kondygnacji nadziemnych, maksymalnie do 9m,

1) zakaz wprowadzania zabudowy za wyjątkiem
obiektów małej architektury związanych z funkcją terenu,
2) powierzchnia biologicznie czynna – minimum
80% powierzchni w granicach terenu,
3) dopuszczenie łączenia i podziału na działki
o dowolnej powierzchni,
4) obsługa komunikacyjna z przyległych dróg publicznych lub wewnętrznych,
5) dopuszczenie prowadzenia nieutwardzonych
ciągów pieszych i ścieşek rowerowych,
6) dopuszczenie lokalizacji obiektów infrastruktury
technicznej.
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§ 14. Wyznacza się tereny lasów oznaczone na
rysunku planu symbolami ZL1 i ZL2, dla których
ustala się:
1) zakaz wprowadzania zabudowy za wyjątkiem
obiektów małej architektury związanych z funkcją terenu,
2) zakaz wprowadzania
w granicach terenu,

wszelkich

ogrodzeń

3) zakaz podziału terenu,
4) obsługa komunikacyjna z przyległych dróg publicznych lub wewnętrznych,
5) dopuszczenie prowadzenia nieutwardzonych
ciągów pieszych i ścieşek rowerowych,
6) dopuszczenie prowadzenia podziemnej infrastruktury technicznej.
§ 15. Wyznacza się tereny infrastruktury elektroenergetycznej, oznaczone na rysunku planu symbolami E1, E2 i E3, dla których ustala się:
1) dopuszczenie łączenia i podziału na działki
o dowolnej powierzchni,
2) powierzchnia zabudowy – do 100% powierzchni w granicach wyznaczonych liniami zabudowy,
3) linie zabudowy według rysunku planu,
4) dopuszczenie zabudowy na granicy działki
w granicach wyznaczonych liniami zabudowy,
5) wysokość zabudowy – maksymalnie 5m,
6) dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci od
30 do 45°,
7) obsługa komunikacyjna z przyległych dróg publicznych lub wewnętrznych,
8) odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych do gruntu.
§ 16. Wyznacza się tereny dróg publicznych, lokalnych, oznaczone na rysunku planu symbolami
KDL1, KDL2, KDL3 oraz KDL4, dla których ustala się:
1) dopuszczenie łączenia i podziału na działki
o dowolnej powierzchni,
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8) dopuszczenie lokalizacji reklam o powierzchni
maksymalnej 12m2, za wyjątkiem terenu KDL3.
§ 17. Wyznacza się tereny dróg publicznych, dojazdowych, oznaczone na rysunku planu symbolami
KDD1, KDD2, KDD3, KDD4 oraz KDD5, dla których
ustala się:
1) dopuszczenie łączenia i podziału na działki
o dowolnej powierzchni,
2) szerokość w liniach rozgraniczających według
rysunku planu,
3) szerokość jezdni o nawierzchni twardej – minimalnie 6m,
4) obowiązek wprowadzenia chodników jednostronnie lub dwustronnie,
5) obowiązek wprowadzenia zieleni towarzyszącej,
6) odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych grawitacyjnie i/lub ciśnieniowo do sieci
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w terenach,
7) dopuszczenie lokalizacji obiektów infrastruktury
technicznej po uzgodnieniu z zarządcą drogi.
§ 18. Wyznacza się tereny dróg wewnętrznych,
oznaczone na rysunku planu symbolami KDW1,
KDW2, KDW3, KDW4, KDW5, KDW6, KDW7, KDW8,
KDW9, KDW10, KDW11, KDW12 i KDW13 dla których ustala się:
1) zakaz podziału trenów KDW1, KDW2, KDW3,
KDW6, KDW7 i KDW13,
2) zakaz podziału pozostałych terenów KDW, wymienionych w § 2 ust. 4 pkt. 3), po przeprowadzeniu procedury scalania i podziału,
3) szerokość w liniach rozgraniczających według
rysunku planu,
4) szerokość jezdni o nawierzchni twardej – minimalnie 6m,
5) obowiązek wprowadzenia chodników jednostronnie lub dwustronnie,

2) szerokość w liniach rozgraniczających według
rysunku planu,

6) odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych grawitacyjnie i/lub ciśnieniowo do sieci
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w terenach,

3) szerokość jezdni o nawierzchni twardej – minimalnie 7m,

7) dopuszczenie lokalizacji obiektów infrastruktury
technicznej.

4) obowiązek wprowadzenia chodników jednostronnie lub dwustronnie,

§ 19. Wyznacza się tereny ciągów pieszorowerowych oznaczone na rysunku planu symbolami KP1, KP2, KP3, KP4, KP5, KP6, KP7, KP8, KP9,
KP10, KP11, KP12, KP13 i KP14, dla których ustala
się:

5) obowiązek wprowadzenia zieleni towarzyszącej,
6) odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych grawitacyjnie i/lub ciśnieniowo do sieci
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w terenach,
7) dopuszczenie lokalizacji obiektów infrastruktury
technicznej po uzgodnieniu z zarządcą drogi,

1) zakaz podziału terenów KP1, KP2, KP3, KP4,
KP6, KP7, KP8, KP9, KP10, KP11, KP12, KP13
i KP14,
2) zakaz podziału terenu KP5, wymienionego
w § 2 ust. 4 pkt. 4), po przeprowadzeniu procedury scalania i podziału,
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3) szerokość w liniach rozgraniczających według
rysunku planu – minimalnie 5m,
4) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie
20% powierzchni działki,

Poz. 911

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej.

6) odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych bezpośrednio do gruntu,

§ 21. Określa się stawkę w wysokości 30% dla
wszystkich terenów w granicach planu, dla ustalenia
wysokości jednorazowej opłaty w związku ze zbyciem przez właściciela albo uşytkownika wieczystego nieruchomości, której wartość wzrosła w związku
z uchwaleniem planu.

7) dopuszczenie lokalizacji obiektów infrastruktury
technicznej.

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą.

Rozdział IV

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

5) oświetlenie typu parkowego o wysokości maksymalnie 3,5m,

Przepisy końcowe
§ 20. W granicach planu tracą moc ustalenia
uchwały Nr XLIV/360/98 Rady Miejskiej w Kostrzynie
z dnia 18 czerwca 1998 roku w sprawie uchwalenia

Przewodniczący Rady
Tadeusz Łysiak
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Poz. 911
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IV/29/11
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 10 lutego 2011r.
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Poz. 911
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IV/29/11
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 10 lutego 2011r.

Wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kostrzyn nad
Odrą.
(studium przyjęte uchwałą Nr XLII/317/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 czerwca 2010r.)
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IV/29/11
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 10 lutego 2011r.
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą
do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania w ramach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Drzewice
oraz kompleksu Nr 2 Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kostrzynie nad Odrą.
Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Miasta Kostrzyn nad Odrą rozstrzyga co
następuje:
1) Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej
słuşące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb
mieszkańców, stanowiące zadania własne gminy w obszarze planu to:
wykup terenów na potrzeby realizacji infrastruktury technicznej i ciągów komunikacyjnych (dróg publicznych i ciągów pieszo-rowerowych),
budowa i zagospodarowanie terenów ciągów komunikacyjnych,
budowa sieci wodociągowej,
budowa kanalizacji sanitarnej,
budowa kanalizacji deszczowej.
2) Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
naleşą do zadań własnych gminy odbywać się
będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
z terminem realizacji uzaleşnionym od pozy-

Poz. 911
skania tych środków ze ŝródeł określonych
w punkcie 3).

3) Określa się zasady finansowania wymienionych
inwestycji naleşących do zadań własnych gminy zgodnie z przepisami o finansach publicznych z moşliwością wykorzystania następujących ŝródeł:
środki pomocowe,
kredyty i poşyczki,
obligacje komunalne,
udział inwestorów zewnętrznych, w oparciu o odrębne porozumienia.
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr IV/29/11
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 10 lutego 2011r.
Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag
wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla
Drzewice oraz kompleksu Nr 2 KostrzyńskoSłubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kostrzynie nad Odrą.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada
Miasta Kostrzyn nad Odrą rozstrzyga co następuje:
Wobec braku uwag do wyłoşonego do publicznego
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Drzewice
oraz kompleksu Nr 2 Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kostrzynie nad Odrą,
nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia.
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Poz. 912
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UCHWAŁA NR V/9/2011
RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU
z dnia 24 lutego 2011r.
w sprawie świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
Na podstawie art. 72 ust. 1, w związku z art. 91d
pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się rodzaj świadczenia przyznawanego w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki
i sposób jego przyznawania.
§ 2. 1. W budşecie gminy wyodrębnia się corocznie środki finansowe przeznaczone na pomoc
zdrowotną dla nauczycieli.
2. Środkami finansowymi, o których
w ust. 1, dysponuje Burmistrz Zbąszynka.

mowa

§ 3. 1. Świadczeniem, w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli jest jednorazowe, bezzwrotne
świadczenie pienięşne.
2. Wysokość świadczenia nie moşe być wyşsza
od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów.
§ 4. Uprawnieni do korzystania ze świadczeń:
1) nauczyciele zatrudnieni w co najmniej połowie
obowiązującego wymiaru godzin, w szkołach
prowadzonych przez Gminę Zbąszynek,
2) nauczyciele emeryci i renciści, dla których szkoła była ostatnim pracodawcą przed uzyskaniem
statusu emeryta lub rencisty, zwani dalej „nauczycielami”.
§ 5. 1. Świadczenie przyznaje się w związku z:
1) kosztami leczenia spowodowanymi cięşką lub
przewlekłą choroba nauczyciela,
2) korzystaniem z pomocy specjalistycznej,
3) kosztami zakupu sprzętu do rehabilitacji,
4) leczeniem sanatoryjnym,
5) kosztami protetyki dentystycznej, itp.

2. Przyznanie świadczenia oraz jego wysokość
uzaleşnia się od rodzaju i przebiegu choroby, od
wysokości poniesionych przez nauczyciela kosztów
leczenia oraz wysokości dochodu przypadającego
na członka rodziny nauczyciela.
3. Nauczyciel moşe się ubiegać o pomoc zdrowotną raz w roku. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach moşe być przyznana dodatkowa pomoc zdrowotna w ramach posiadanych środków.
§ 6. 1. Warunkiem przyznania świadczenia jest
złoşenie przez nauczyciela wniosku według wzoru
stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Do wniosku naleşy dołączyć:
1) aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia,
2) dokumenty potwierdzające poniesiony koszty
leczenia (faktury VAT., rachunki za leczenie, za
zakup leków, sprzętu rehabilitacyjnego),
3) oświadczenie o dochodzie na jednego członka
rodziny, według wzoru stanowiącego załącznik
Nr 2 do uchwały.
§ 7. 1. Wniosek o przyznanie świadczenia wraz
z wymagana dokumentacją nauczyciel składa do
Burmistrza Zbąszynka, za pośrednictwem dyrektora
szkoły.
2. Dyrektor szkoły w terminie 7 dni od daty
wpływu przekazuje wniosek do Burmistrza Zbąszynka wraz ze swoją opinią.
3. Dyrektor szkoły składa wniosek bezpośrednio
do Burmistrza Zbąszynka.
§ 8. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Mazur
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Poz. 912
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr V/9/2011
Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia 24 lutego 2011r.
Burmistrz Zbąszynka
ul. Rynek 1
66-210 Zbąszynek
za pośrednictwem
Dyrektora
………………………………………………….....
…..…………………………………………………

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA
Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………….…
Adres zamieszkania ………………………………………………………………...…………………………………………..
Nr osobistego rachunku bankowego .…………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Nauczyciel czynny w wymiarze, emeryt, rencista – wpisać odpowiednio)

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
(miejsce pracy, dla emerytów ostatnie miejsce pracy)

Zwracam się z prośbą o przyznanie świadczenia z powodu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, şe miesięczny dochód brutto w przeliczeniu na jednego członka mojej rodziny pozostającego
we wspólnym gospodarstwie domowym, ze wszystkich ŝródeł przychodu osiągniętych w ostatnich trzech
miesiącach bezpośrednio poprzedzających miesiąc złoşenia wniosku wynosi…………………….. zł (słownie:……………………………………………………………………………………………………………………………..….)
W załączeniu do wniosku przedkładam:
1) aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
2) dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia,
3) oświadczenie o wysokości dochodów brutto,
4) ……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………
Miejscowość, data

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

Opinia dyrektora szkoły:
Powyşsze dane są zgodne ze stanem faktycznym.
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Poz. 912

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………..

……………………………………………….

Miejscowość, data

Pieczątka i podpis dyrektora

Decyzja Burmistrza Zbąszynka:
Przyznaję/nie przyznaję świadczenia w wysokości ………………………………………………………………. zł
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………….zł)

Zbąszynek, dnia …………………………………..

…………..……………………………………..
Pieczątka i podpis Burmistrza
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr V/9/2011
Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia 24 lutego 2011r.

OŚWIADCZENIE
O WYSOKOŚCI DOCHODÓW NA CZŁONKA RODZINY
Podstawę do przyznania świadczenia stanowi dochód brutto na jednego członka rodziny ze wszystkich ŝródeł przychodu (np. wynagrodzenie za pracę, dochód z działalności gospodarczej, umowa zlecenie, umowa
o dzieło, alimenty, emerytura, renta, zasiłki, dochód z gospodarstwa rolnego, itp.) osiągnięty w ciągu 3 miesięcy poprzedzających złoşenie wniosku przez wszystkich członków rodziny wspólnie zamieszkujących
i prowadzących gospodarstwo domowe.

Lp.

Nazwisko i imię wnioskodawcy oraz osób
wspólnie zamieszkujących i prowadzących
wspólne gospodarstwo domowe

Stopień pokrewieństwa

Ŝródło
utrzymania

Wysokość dochodu
brutto z ostatnich
3 miesięcy

Ja nişej podpisany(a) niniejszym oświadczam, şe łączne dochody brutto wszystkich członków mojej rodziny
wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe w ciągu trzech miesięcy poprzedzających złoşenie wniosku wynosi ……………………. zł, co w przeliczeniu na jedną osobę w rodzinie
wynosi ……………………………… zł.
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej (art. 233 Kodeksu karnego), prawdziwość wyşej przedstawionych
danych potwierdzam własnoręcznym podpisem.

………………………………………………..
Podpis wnioskodawcy
12
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UCHWAŁA NR V/10/2011
RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU
z dnia 24 lutego 2011r.
w sprawie zmiany uchwały ustalającej tygodniowy wymiar godzin zajęć dla pedagogów, psychologów
i logopedów oraz obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono funkcje
kierownicze
Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia
26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r.
Nr 97, poz. 674 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXIV/26/2009 Rady Miejskiej
w Zbąszynku z dnia 28 maja 2009r. (Dz. Urz. Woj.
Lubuskiego z 2009r. Nr 77, poz. 1049) wprowadza
się, co następuje:

i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zbąszynek”.
§ 2. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Mazur

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się 25 godzinny obowiązkowy wymiar
zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów

===================================================================================
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UCHWAŁA NR VI/24/11
RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE
z dnia 25 lutego 2011r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych gminy – sołectw
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝniejszymi
zmianami), uchwala się, co następuje:

oraz wyznacza przewodniczącego zebrania spośród radnych Rady Miejskiej, pracowników
Urzędu Miejskiego bądŝ mieszkańców sołectwa.
Zebraniu moşe przewodniczyć takşe Burmistrz.

§ 1. W uchwale Nr XXXII/146/98 Rady Miejskiej
w Babimoście z dnia 25 maja 1998 roku w sprawie
uchwalenia statutów jednostek pomocniczych gminy – sołectw wprowadza się następujące zmiany:

2. Ogłoszenie Burmistrza Babimostu o zwołaniu
zebrania wiejskiego, o którym mowa w ust.
1 powinno być podane do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.”

1. w § 2 wyrazy „Zarządowi Miasta Babimost”
zastępuje się wyrazami „Burmistrzowi Babimostu”.
2. W załączniku Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5 i Nr 6
do uchwały:
1) w § 8 w ust. 1 wyrazy: „Zarządowi Miasta” zastępuje się wyrazem „Burmistrzowi”,
2) w § 8 w ust. 2 wyrazy: „Zarząd Miasta” zastępuje się wyrazem „Burmistrz”,
3) w § 12 w ust. 4 i 5 wyrazy: „Zarządu Miasta”
zastępuje się wyrazem „Burmistrza”,
4) w § 16 w pkt 4 wyrazy: „Zarządu Miasta” zastępuje się wyrazem „Burmistrza”,
5) § 20 otrzymuje brzmienie:
„1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje
Burmistrz, który określa miejsce, dzień i godzinę

6) w § 21 w ust. 2 skreśla się wyrazy: „oraz Przewodniczący zebrania.”
7) w § 26 w ust. 1 i 2 wyrazy: „Zarząd Miasta” zastępuje się wyrazem „Burmistrz”,
8) § 27 otrzymuje brzmienie:
„Dochodami sołectwa mogą być:
1) dobrowolne wpłaty zakładów, organizacji
i mieszkańców,
2) środki uzyskane z organizowanych przez sołectwo przedsięwzięć,
3) środki pochodzące z darowizn,
4) inne.”
9) § 28 otrzymuje brzmienie:
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„1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową
zgodnie z planem finansowo - rzeczowym w ramach budşetu gminy.

11) w § 30 w ust. 1 skreśla się wyrazy: „Zarządem
Miasta”,
12) w § 31 w ust. 1 i 4 wyrazy: „Zarząd Miasta” zastępuje się wyrazem „Burmistrz”,

2. Plan finansowo - rzeczowy sołtys przekazuje
do dnia 30 września roku poprzedzającego rok
budşetowy.
3. Środki budşetowe, o których mowa w ust. 1
mogą być przeznaczane na działalność społeczno – wychowawczą lub na utrzymanie dróg, zieleni, budowę remonty i konserwację urządzeń
uşyteczności publicznej połoşonych w sołectwie.
4. Sołectwo przejmuje do zagospodarowania do
10% wpływów podatku rolnego z terenu sołectwa, stosownie do moşliwości finansowych
gminy.”

Poz. 914, 915

13) w § 31 w ust. 3 wyrazy: „Zarząd, Burmistrz
Miasta” zastępuje się wyrazem „Burmistrz”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Babimostu.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Henryk Paciejewski

10) w § 29 skreśla się wyraz „dochodów”,
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UCHWAŁA NR V/29/11
RADY MIASTA GOZDNICA
z dnia 1 marca 2011r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Gozdnica lub jej
jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) w związku
z art. 59 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240,
z póŝn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowe zasady, sposób
i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty
spłaty naleşności pienięşnych mających charakter
cywilnoprawny, przypadających Gminie Gozdnica
lub jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których
ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazuje się organ lub osoby uprawnione do udzielenia
tych ulg.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) naleşnościach pienięşnych – rozumie się przez
to kwotę główną zobowiązań mających charakter cywilnoprawny, odsetki od tych naleşności
oraz inne naleşności uboczne, według stanu na
dzień złoşenia wniosku;
2) dłuşniku – rozumie się przez to osobę fizyczną,
osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej;
3) wierzycielu – rozumie się przez to Gminę
Gozdnica oraz jej jednostki podległe, w tym
Urząd Miejski w Gozdnicy;
4) przedsiębiorcy – rozumie się przedsiębiorcę,
o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca

2004r. o swobodzie działalności gospodarczej
(Dz. U. z 2010r. Nr 220, poz. 1447, z póŝn. zm.);
5) uldze – rozumie się przez to umorzenie, odroczenie lub rozłoşenie na raty spłaty naleşności
pienięşnych przypadających Gminie Gozdnica
lub jej jednostkom podległym.
§ 3. 1. W przypadkach, w których ulga stanowić
będzie pomoc publiczną udzielenie jej następuje
zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE)
Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie
stosowania art. 87 i art. 88 Traktatu do pomocy
de minimis (Dz. Urz. L 379 z 28.12.2006r.).
2. Łączna wartość pomocy udzielonej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie moşe
przekroczyć równowartości dopuszczalnej wartości
pomocy, o której stanowi Rozporządzenie wymienione w ust. 1.
3. Udzielona pomoc de minimis podlega kumulacji z kaşdą inną pomocą de minimis uzyskaną
w róşnych formach i z róşnych ŝródeł w okresie
trzech kolejnych lat kalendarzowych oraz z kaşdą
pomocą inną niş de minimis, otrzymaną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych.
4. W celu uzyskania pomocy, o której mowa
w ust. 1, przedsiębiorca zobowiązany jest do przedstawienia organowi udzielającemu pomocy:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis,
jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się
o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go
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lat, albo oświadczeń o wielkości pomocy de
minimis otrzymanej w tym okresie, albo
oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy
w tym okresie, oraz
2) pozostałych informacji, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca
2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc
de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311).
§ 4. Do naleşności pienięşnych mogą być stosowne z urzędu ulgi, w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
§ 5. 1. Naleşności pienięşne mogą być na wniosek dłuşnika w całości lub w części umarzane, ich
spłata moşe być odraczana lub rozkładana na raty
w przypadkach uzasadnionych waşnym interesem
dłuşnika lub interesem publicznym w szczególności
jeşeli:
1) dłuşnik – osoba fizyczna nie jest w stanie uiścić
naleşności ze względu na wysokość dochodów
oraz zagroşenie dla egzystencji dłuşnika i osób
będących na jego utrzymaniu wywołane
w szczególności: ubóstwem, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub cięşką chorobą dłuşnika lub członka jego rodziny, sieroctwem, potrzebą ochrony macierzyństwa lub
wielodzietnością, alkoholizmem, narkomanią,
gdy w rodzinie są małoletnie dzieci, klęską şywiołową lub ekologiczną, zdarzeniem losowym
lub sytuacją kryzysową;
2) dłuşnik – osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,
która znalazła się w przejściowej trudnej sytuacji ekonomicznej.
2. Umorzenie naleşności pienięşnych lub odroczenie ich spłaty następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli przez organ lub osobę uprawnioną wymienioną w § 11 uchwały, zaś rozłoşenie
na raty naleşności pienięşnych następuje poprzez
zawarcie porozumienia między dłuşnikiem a organem lub osobą uprawnioną wymienioną w § 11
uchwały.
3. Odmowa udzielania ulg, o których mowa
w ust. 1 następuje w formie jednostronnego
oświadczenia woli złoşonego przez organ lub osobę
uprawnioną wymienioną w § 11 uchwały.
§ 6. Wierzyciel moşe wyrazić zgodę na niedochodzenie naleşności z tytułu umowy cywilnoprawnej, której kwota wraz z odsetkami nie przekracza
100zł.
§ 7. Na wniosek dłuşnika naleşność pienięşna
moşe być zamieniona na świadczenie rzeczowe lub
usługi,
odpowiadające
wartości
naleşności.
Uwzględniając wniosek naleşy brać pod uwagę
między innymi realną wartość świadczeń rzeczowych i usług oraz ich przydatność dla Gminy Gozdnica.

Poz. 915

§ 8. 1. Wniosek o udzielenie ulgi dłuşnik składa
wierzycielowi.
2. Wniosek o udzielenie ulgi powinien zawierać
informacje dotyczące wystąpienia okoliczności,
o których mowa w § 5 ust 1 uchwały, opis aktualnej
sytuacji finansowej oraz wszelkie inne okoliczności
uzasadniające składany wniosek.
3. Do wniosku powinny zostać dołączone dokumenty potwierdzające okoliczności w nim wymienione.
4. W przypadku stwierdzenia, iş przedstawione
dokumenty są niewystarczające do udzielenia ulgi,
organ lub osoba uprawniona wymieniona w § 11
uchwały wzywa dłuşnika do ich uzupełnienia.
5. Nieuzupełnienie wniosku przez dłuşnika
w wyznaczonym terminie, powoduje pozostawienie
go bez rozpatrzenia.
§ 9. Umorzenie naleşności pienięşnych, za które
odpowiada więcej niş jeden dłuşnik, moşe nastąpić
w przypadku, gdy warunki umorzenia są spełnione
wobec wszystkich dłuşników.
§ 10. Udzielanie ulg następuje w formie pisemnej, na podstawie przepisów prawa cywilnego.
§ 11. Do udzielania ulg uprawnieni są:
1) Burmistrz Miasta Gozdnica bez względu na wysokość kwoty naleşności pienięşnych, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Miasta Gozdnica
w przypadku gdy kwota ulgi przekracza 5000zł;
2) kierownik jednostki podległej Gminie Gozdnica,
jeşeli kwota naleşności pienięşnych nie przekracza 1000zł.
§ 12. 1. Naleşność pienięşna staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami naleşnymi od
pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty, w przypadku gdy zostanie ustalone, şe:
1) dowody, na podstawie których organ lub osoba
uprawniona udzieliła ulgi, okazały się fałszywe;
2) dłuşnik wprowadził organ lub osobę uprawnioną w błąd co do okoliczności uzasadniających
udzielenie ulgi;
3) dłuşnik nie spłacił naleşności pienięşnej w odroczonym terminie.
2. W przypadku, gdy dłuşnik nie spłacił którejkolwiek z rat - niespłacona naleşność pienięşna staje
się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami naleşnymi od pierwotnego terminu wymagalności do
dnia zapłaty.
§ 13. Do wniosków o udzielenie ulg dotyczących
naleşności mających charakter cywilnoprawny, nierozpoznanych do dnia wejścia w şycie uchwały stosuje się przepisy niniejszej uchwały.
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§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gozdnica.

Poz. 915, 916, 917

§ 15. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Agnieszka Kazimir
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UCHWAŁA NR V/24/2011
RADY GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE
z dnia 2 marca 2011r.
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/19/2010 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 30 grudnia 2010 roku
w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(j. t. Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.)
oraz art. 9 a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.
2005r. Nr 180, poz. 1493 z póŝn. zm.) uchwala się co
następuje:
§ 1. W uchwale Nr IV/19/2010 Rady Gminy Lipinki Łuşyckie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie
określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania wprowadza się następujące zmiany:

„przedstawiciele organizacji pozarządowych”;
3) w § 5 ust. 8 pkt h otrzymuje nową treść:
„członkami zespołu mogą być inni przedstawiciele podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lipinki Łuşyckie.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Irena Lech

1) skreśla się § 3 i § 4;
2) w § 5 ust. 8 pkt g otrzymuje nową treść:

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

917
9 17

UCHWAŁA NR V/25/2011
RADY GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE
z dnia 2 marca 2011r.
w sprawie zmiany do uchwały Nr IV/16/2010 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 30 grudnia 2010 roku
w sprawie uchwalenia regulaminu świetlicy wiejskiej w Lipinkach Łużyckich

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) Rada Gminy
uchwala:
§ 1. W uchwale Nr IV/16/2010 Rady Gminy Lipinki Łuşyckie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie
uchwalenia regulaminu świetlicy wiejskiej w Lipinkach Łuşyckich skreśla się § 9 .

§ 2. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Irena Lech
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UCHWAŁA NR V/26/2011
RADY GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE
z dnia 2 marca 2011r.
w sprawie zmiany do uchwały Nr III/13/2010 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 16 grudnia 2010 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Lipinki
Łużyckie na lata 2011-2015
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(j.t. Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz
art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
Gminy i zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005r
Nr 31, poz. 266 z póŝn. zm.) Rada Gminy uchwala co
następuje:

10% - za mieszkanie na poddaszu
10% - za brak co
10% - za brak łazienki
10% - za brak wc
5% - za brak urządzeń wodociągowych
5% - za brak urządzeń kanalizacyjnych

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany do
uchwały Nr III/13/2010 Rady Gminy Lipinki Łuşyckie
z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia
Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Lipinki Łuşyckie na lata
2011-2015 w rozdziale IV Zasady polityki czynszowej
oraz warunki obnişania czynszu:
1) w § 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„Wysokość czynszu za najem 1m2 powierzchni
uşytkowej lokalu stanowi stawka czynszu ustalona zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 21 czerwca
2001r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 31, poz. 266 z 2005r) z uwzględnieniem czynników obnişających ich wartość
uşytkową a w szczególności:

Podwyşszenie stawki czynszu nie moşe przekroczyć granicy określonej ustawowo.
2) w § 5 skreśla się pkt 4 ,
3) w § 5 punkty 5, 6, 7, otrzymują nową numerację
na 4, 5, 6.
§ 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
Irena Lech

5% - za połoşenie budynku poza miejscowością Lipinki Łuşyckie
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UCHWAŁA NR V/32/11
RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU
z dnia 2 marca 2011r.
w sprawie ustalenia warunków i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Torzym na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz
sposobu jej rozliczania
Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003
roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568 z póŝn. zm.)
w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r.
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.), uchwala się co
następuje:
§ 1. 1. Z budşetu gminy Torzym mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie prac kon-

serwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, wpisanym do rejestru zabytków,
znajdującym się na obszarze gminy Torzym.
2. Dotacja moşe być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w ust. 1, ustalonych na podstawie kosztorysu zatwierdzonego przez
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
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3. Dotacja moşe być udzielona na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
obejmujące nakłady konieczne na:

Poz. 919

trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowiązaniowego.

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich,

§ 3. 1. Ubiegający się o dotację winien złoşyć
wniosek o dotację wraz z następującymi załącznikami:

2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub
architektonicznych,

1) decyzją o wpisie do rejestru zabytków obiektu,
którego dotyczą prace lub roboty,

3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej,

2) dokumentem potwierdzającym posiadanie tytułu prawnego do zabytku,

4) opracowanie programu prac konserwatorskich
i restauratorskich,
5) wykonanie projektu budowlanego
z przepisami Prawa Budowlanego,

zgodnie

6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji
wnętrz,
7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku,
8) stabilizację konstrukcyjną części składowych
zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku,
9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin
architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej
dla tego zabytku kolorystyki,
10) odtworzenie zniszczonej przynaleşności zabytku, jeşeli odtworzenie to nie przekracza 50%
oryginalnej substancji tej przynaleşności,
11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien,
w tym ościeşnic i okiennic, zewnętrznych
odrzwi i drzwi, więŝby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych,
12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części
składowe i przynaleşności,
13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych
nieruchomych o własnych formach krajobrazowych,
15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu,
16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót
przy zabytku wpisanym do rejestru, o których
mowa w pkt 7 – 15,
17) zakup i montaş instalacji przeciwwłamaniowej,
przeciwpoşarowej i odgromowej.
§ 2. Dotacja moşe być udzielona osobom fizycznym lub innym podmiotom posiadającym tytuł
prawny do zabytku, wpisanego do rejestru zabytku,
znajdującego sie na obszarze gminy Torzym, wynikający z prawa własności, uşytkowania wieczystego,

3) harmonogramem oraz kosztorysem przewidywanych prac lub robót ze wskazaniem ŝródeł
ich finansowania,
4) decyzją właściwego organu ochrony zabytków
zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót
oraz projektem i pozwoleniem na budowę, gdy
wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku
nieruchomym lub programem prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym.
2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji określi
Burmistrz Torzymia.
§ 4. Środki finansowe na realizację powyşszych
zadań zostaną zabezpieczone w budşecie gminy.
§ 5. 1. Wnioski o dotację składa się do Burmistrza Torzymia, Burmistrz Torzymia rozpatruje kompletne wnioski, które wpłyną w terminie o którym
mowa w § 8.
2. Dotację, o której mowa w niniejszej uchwale
przyznaje Rada Miejska w Torzymiu na wniosek
Burmistrza Torzymia w drodze odrębnej uchwały.
3. W uchwale, o której mowa w ust. 2 określa się
nazwę otrzymującego dotację, prace lub roboty, na
wykonanie których przyznano dotację oraz kwotę
przyznanej dotacji.
4. Wysokość udzielonej dotacji moşe być nişsza
od wysokości wnioskowanej dotacji.
§ 6. Przekazanie dotacji następuje na podstawie
umowy, która powinna zawierać:
1) zakres planowanych prac i termin ich realizacji,
2) wysokość dotacji, oraz termin i tryb jej przekazania,
3) tryb kontroli wykonania umowy,
4) sposób rozliczenia udzielonej dotacji,
5) warunki i sposób zwrotu niewykorzystanej części dotacji, albo dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości.
§ 7. 1. Podstawą rozliczenia dotacji jest komisyjny odbiór wykonanych prac lub robót z udziałem
osoby upowaşnionej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz pracownika Urzędu Miejskiego w Torzymiu
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2. W celu rozliczenia dotacji składa się sprawozdanie z wykonania prac lub robót Burmistrzowi Torzymia w terminie 30 dni od dnia zakończenia prac
lub robót.

2. W przypadkach szczególnych np. katastrofy,
zagroşenia zabytku i innych uzasadnionych przypadkach wniosek moşna złoşyć w dowolnym terminie w trakcie roku budşetowego.

3. Sprawozdanie z dotacji przydzielonej w danym roku budşetowym musi zostać złoşone nie
póŝniej niş do 31 stycznia roku następnego.

§ 9. Traci moc uchwała Nr XXIX/244/05 Rady
Miejskiej w Torzymiu z dnia 20 grudnia 2005r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budşetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków.

4. W przypadku gdy udzielona dotacja zostanie
wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienaleşnie lub w nadmiernej wysokości podlega
zwrotowi do budşetu gminy wraz z odsetkami
w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych na zasadach określonych w ustawie z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2009r. Nr 157, poz.1240).

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 11. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

§ 8. 1. Kompletne wnioski o przyznanie dotacji
naleşy składać do 31 marca kaşdego roku.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Wołoncewicz
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UCHWAŁA NR VI/31/11
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM
z dnia 3 marca 2011r.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na
świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 236,
poz. 2008 z póŝn. zm.) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005r.
w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U.
z 2006r. Nr 5, poz. 33) uchwala się co następuje:
§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości na terenie Gminy Nowogród Bobrzański, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Określa się wymagania, jakie powinien
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
opróşniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nowogród
Bobrzański, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 3. Niespełnienie przez przedsiębiorcę ubiegającego się o wydanie zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie wskazanym w § 1 lub 2 niniejszej uchwały, wymagań określonych w załączni-

kach Nr 1 lub 2 do niniejszej uchwały, stanowi podstawę do odmowy udzielenia zezwolenia.
§ 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą
uchwałą stosuje się przepisy ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, akty wykonawcze oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
§ 5. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim,
zamieszczenie w formie elektronicznej na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
§ 6. Traci moc zarządzenie Nr 0151/61/06 Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 09.X.2006r.
w sprawie wymagań jakie winien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
opróşniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
§ 7. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Stefania Jawornicka
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VI/31/11
Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim
z dnia 3 marca 2011r.
Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości
§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zobowiązany jest:
1. posiadać wyposaşenie techniczne, o którym
mowa w § 2 niniejszego załącznika;
2. zapewnić wykonanie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami, o których mowa w § 3 niniejszego załącznika,
3. zapewnić miejsce odzysku i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych, spełniające warunki,
o których mowa w § 4 niniejszego załącznika.
§ 2. Ustala się następujące wymagania w zakresie wyposaşenia technicznego przedsiębiorcy:
1. w zakresie posiadanych pojazdów przedsiębiorca zobowiązany jest:
a) posiadać tytuł prawny do specjalistycznych
pojazdów samochodowych, w tym przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów,
którymi będą wykonywane usługi, spełniających wymagania określone w przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów,
a takşe wymagania techniczne określone
w innych przepisach szczególnych; w szczególności pojazdy samochodowe posiadać
powinny zabezpieczenia przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz pojazdu transportowanych odpadów,
b) posiadać zaświadczenie o sprawności technicznej pojazdów specjalistycznych, o których mowa w lit. a),
c) trwale oznakować pojazdy specjalistyczne nazwą przedsiębiorcy, jego adresem i numerem telefonu,
d) zapewnić parkowanie pojazdów, po zakończeniu pracy, na terenie bazy transportowej,
w sposób uniemoşliwiający dostęp do nich
osób trzecich,
e) wyposaşyć pojazdy w narzędzia umoşliwiające uprzątnięcie odpadów rozsypanych
w trakcie prac załadunkowych;
f) przystosować pojazdy do zbierania odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji (do
czasu wprowadzenia systemu zbiórki odpadów ulegających biodegradacji na terenie
Gminy Nowogród Bobrzański);
2. w zakresie posiadanej bazy transportowej przedsiębiorca zobowiązany jest:

Poz. 920
a) posiadać tytuł prawny do bazy transportowej
słuşącej do garaşowania pojazdów, magazynowania pojemników i innych urządzeń słuşących do prowadzenia działalności określonej w § 1, spełniającej wymogi techniczne,
bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpoşarowe i ochrony środowiska określone w odrębnych przepisach, zwanej dalej „bazą"; baza zlokalizowana być powinna na terenie
przeznaczonym do prowadzenia działalności
określonej w § 1 niniejszego załącznika;
przedsiębiorca zobowiązany jest udokumentować posiadany tytuł prawny do bazy poprzez przedłoşenie w szczególności wyciągu
z księgi wieczystej, umowy najmu, bądŝ
umowy dzierşawy,
b) posiadać biuro obsługi klientów, wyposaşone
w środki łączności,
c) przedłoşyć informację o lokalizacji tego biura,
godzinach urzędowania i numerze telefonu;

3. w zakresie posiadanych pojemników i worków
przedsiębiorca zobowiązany jest do:
a) posiadania znormalizowanych pojemników
(o pojemności od 10 do 50 l, 120 l, 240 l,
1100 l) lub worków do zbierania odpadów
zmieszanych oznaczonych nazwą przedsiębiorcy i jego adresem i numerem telefonu,
b) posiadania pojemników (o pojemności od
800 l do 1500 l) lub worków do odpadów
opakowaniowych zbieranych selektywnie,
oznaczonych nazwą przedsiębiorcy, jego adresem i numerem telefonu, o następujących
kolorach:
zielony – przeznaczony na opakowania
szklane,
niebieski – przeznaczony na papier i tekturę opakowaniową,
şółty – przeznaczony na opakowania plastikowe.
c) zapewnienia usługobiorcy moşliwości zakupu
lub dzierşawy pojemników lub worków do
gromadzenia odpadów zmieszanych jak
równieş odpadów selektywnie zebranych na
terenie nieruchomości,
d) posiadania pojemników do odbioru wyselekcjonowanych odpadów z terenu budów lub
remontów,
e) posiadania pojemników na odpady zbierane
w sposób selektywny, w tym odpadów wielkogabarytowych, zuşytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zuşytych baterii
przenośnych i zuşytych akumulatorów przenośnych oraz odpadów z remontów,
f) usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości nie rzadziej niş jeden raz na miesiąc.
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§ 3. Ustala się następujące wymagania obejmujące zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze
świadczonymi usługami:
1. przedsiębiorca zobowiązany jest do mycia i dezynfekcji pojazdów specjalnych po zakończeniu
pracy; mycie pojazdu na terenie bazy moşe odbywać się pod warunkiem, şe powstające ścieki
będą odprowadzane do kanalizacji sanitarnej
lub – w przypadku jej braku – do zbiornika bezodpływowego;
2. przedsiębiorca zobowiązany jest zapewnić pracownikom świadczącym usługi, o których mowa w § 1 niniejszego paragrafu, czysty i estetyczny ubiór oznaczony nazwą przedsiębiorcy,
umoşliwiający w sposób jednoznaczny wizualną identyfikację przedsiębiorcy,
3. przedsiębiorca zobowiązany jest do wykonywania mycia i dezynfekcji pojemników słuşących
do gromadzenia odpadów komunalnych,
4. przedsiębiorca zobowiązany jest do wykonania
usługi mycia i dezynfekcji pojemników na dodatkowe indywidualne zlecenie właściciela pojemnika.
§ 4. Przedsiębiorca zobowiązany jest zapewnić
odbiór odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę
lub przedsiębiorców posiadających zezwolenie na
prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów w miejscu określonym
w Planie Gospodarki Odpadami Województwa Lubuskiego oraz Planie Gospodarki Odpadami dla
Gminy Nowogród Bobrzański przy uwzględnieniu
przepisów określonych w art. 9 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007r.
Nr 39, poz. 251 ze zm.).
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VI/31/11
Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim
z dnia 3 marca 2011r.
Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
opróşniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nowogród
Bobrzański, obejmujące:
1. opis wyposaşenia technicznego zawierający
wymagania odnośnie do bazy transportowej;
2. zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze
świadczonymi usługami.
§ 2. Wymagania, o których mowa w § 1 niniejszego załącznika są następujące:

Poz. 920

1. posiadanie tytułu prawnego do dysponowania
specjalistycznymi pojazdami, którymi mają być
wykonywane usługi, spełniającymi wymagania
techniczne określone w przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów oraz dodatkowo wymagania techniczne określone w:
a) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla
pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193,
poz. 1617),
b) ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze
technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 ze
zmianami);
2. pojazdy asenizacyjne muszą:
a) być trwale oznakowane nazwą przedsiębiorcy,
jego adresem i numerem telefonu,
b) być parkowane po zakończeniu pracy na terenie bazy transportowej w sposób uniemoşliwiający dostęp do nich osób trzecich,
c) być wyposaşone w narzędzia umoşliwiające
uprzątnięcie nieczystości ciekłych rozlanych
w trakcie prac załadunkowych,
d) posiadać konstrukcję lub zabudowę pozwalającą na załadunek, transport i wyładunek nieczystości ciekłych w sposób niepowodujący
zanieczyszczenia środowiska poprzez samoistne, niekontrolowane przez przedsiębiorcę
wylewanie się bądŝ roznoszenie przykrych
woni (odorów),
e) być myte i dezynfekowane po zakończeniu
pracy; mycie pojazdu na terenie nieruchomości moşe odbywać się pod warunkiem, şe
powstające ścieki będą odprowadzane do
kanalizacji sanitarnej lub – w przypadku jej
braku – do zbiornika bezodpływowego.
3. posiadanie bazy transportowej słuşącej do garaşowania pojazdów i innych urządzeń słuşących
do prowadzenia działalności określonej w § 1
niniejszego załącznika, spełniającej wymogi
techniczne, bezpieczeństwa i higieny pracy,
przeciwpoşarowe i ochrony środowiska określone w odrębnych przepisach, zwanej dalej
„bazą”;
4. zlokalizowanie bazy na terenie przeznaczonym
do prowadzenia działalności określonej w § 1
niniejszego załącznika, na uşytkowanie której
przedsiębiorca posiada stosowne zezwolenie;
5. udokumentowanie tytułu prawnego do bazy poprzez przedłoşenie w szczególności wyciągu
z księgi wieczystej, umowy najmu, bądŝ umowy dzierşawy;
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6. posiadanie biura obsługi klientów, wyposaşonego w środki łączności oraz przedłoşenie informacji o lokalizacji tego biura, godzinach urzędowania i numerze telefonu;

Poz. 920, 921, 922
tetycznego ubioru oznaczonego nazwą przedsiębiorcy, umoşliwiającego w sposób jednoznaczny wizualną identyfikację przedsiębiorcy;

8. zobowiązanie zapewnienia odbioru nieczystości
ciekłych przez stację zlewną

7. zapewnienie pracownikom świadczącym usługi
odbierania nieczystości ciekłych, czystego i es20

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

921
92 1

UCHWAŁA NR 0007.VII.32.2011
RADY GMINY PSZCZEW
z dnia 3 marca 2011r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pszczew
Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008
zmiany: z 2006r. Nr 144, poz. 1042, z 2008r. Nr 223,
poz. 1464, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666,
Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664, z 2010r. Nr 47,
poz. 278) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się maksymalne miesięczne stawki
opłat brutto za wywóz nieczystości stałych od właścicieli nieruchomości połoşonych na terenie Gminy
Pszczew, w wysokości:
1) 30,00zł za odbiór jednego pojemnika o pojemności 0,12m3,
2) 60,00zł za odbiór jednego pojemnika o pojemności 0,24m3,
3) 260,00zł za odbiór jednego pojemnika o pojemności 1,10m3.

§ 3. Tracą moc uchwały Rady Gminy Pszczew:
Nr XII/63/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie
ustalenia maksymalnych stawek za wywóz nieczystości stałych oraz nieczystości płynnych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych na terenie
Gminy Pszczew; Nr XXXIII/195/09 z dnia 29 grudnia
2009 roku zmieniająca uchwałę Nr XII/63/07 Rady
Gminy Pszczew w sprawie ustalenia maksymalnych
stawek za wywóz nieczystości stałych oraz nieczystości płynnych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych na terenie Gminy Pszczew.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Pszczew.
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od dnia
1 kwietnia 2011 roku.
Przewodniczący Rady
Konrad Kiona

§ 2. Ustala się maksymalną miesięczną stawkę
opłat brutto za wywóz 1m3 nieczystości płynnych
gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych,
w wysokości 16,00zł.
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UCHWAŁA NR 0007.VII.33.2011
RADY GMINY PSZCZEW
z dnia 3 marca 2011r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Na podstawie art. 9a ust. 15, w związku z art. 6 ust. 2
pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493
zmiany: z 2009r. Dz. U. Nr 206, poz. 1589, z 2010r.
Nr 28, poz. 146, Nr 125, poz. 842) uchwala się, co
następuje:

§ 1. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie Gminy Pszczew, uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego, zwanego dalej zespołem oraz
szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
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§ 2. Wójt Gminy Pszczew pisemnie zawiadamia
organizacje i instytucje o obowiązku wytypowania
swoich przedstawicieli do pracy w Zespole, w liczbie
o której mowa w § 4.

Poz. 922

2) na wniosek instytucji lub organizacji, która go
oddelegowała do pracy w Zespole,
3) na pisemny, uzasadniony wniosek przewodniczącego Zespołu.

§ 3. Organizacje i instytucje w terminie 7 dni od
daty otrzymania zawiadomienia zgłaszają przedstawicieli wytypowanych do pracy w Zespole i załączają ich pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 9. Zmiany, uzupełnienie lub poszerzenie składu
Zespołu następuje w trybie jego powołania.

§ 4. Do prac Zespołu powołani zostaną przedstawiciele instytucji i organizacji działających na
terenie Gminy Pszczew, w ilości co najmniej po
1 osobie, a w szczególności:

2. Przewodniczący inicjuje i kieruje pracami Zespołu, a w szczególności:

1) Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczewie,
2) Zespołu Szkół w Pszczewie,

§ 10. 1. Praca Zespołu odbywa się na posiedzeniach.

a) ustala przedmiot, termin i miejsce posiedzeń
Zespołu,
b) zwołuje posiedzenie Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Zespołu,

3) Posterunku Policji w Pszczewie,
4) Gabinetu Lekarza Rodzinnego w Pszczewie,
5) Parafialnego Zespołu CARITAS w Pszczewie,
6) Zespołu Kuratorskiej Słuşby Sądowej Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu,
7) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Pszczewie.

c) reprezentuje Zespół w stosunku do innych
organów i instytucji.
3. Posiedzenia organizowane są głównie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczewie.
Mogą być równieş organizowane w siedzibach poszczególnych instytucji lub organizacji, które wytypowały przedstawicieli do składu Zespołu.

§ 5. Wójt spośród zgłoszonych przedstawicieli
powołuje w drodze zarządzenia Zespół w składzie
minimum 7 osób.

4. Z kaşdego posiedzenia zostaje sporządzony
protokół zawierający: listę obecności, tematykę
omawianych spraw ogólnych, przypadki indywidualne, opis działań do podjęcia.

§ 6. Na pierwszym posiedzeniu, zwołanym przez
Wójta w terminie 30 dni od daty powołania Zespołu,
członkowie wybierają ze swojego składu:

5. W posiedzeniach Zespołu musi uczestniczyć
co najmniej połowa jego składu.
6. Uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu jest
obowiązkowe.

1) przewodniczącego Zespołu,
2) zastępcę przewodniczącego Zespołu,
3) sekretarza Zespołu.
§ 7. 1. Zespół powiadamia pisemnie Wójta
o wyborze przewodniczącego.

7. W razie nieobecności przewodniczącego pracą
Zespołu kieruje zastępca przewodniczącego, a w razie jego nieobecności – sekretarz Zespołu.

2. Przewodniczący Zespołu moşe zostać odwołany na podstawie:

§ 11. Przewodniczący Zespołu zobowiązany jest
do przedkładania Wójtowi Gminy sprawozdania
rocznego z pracy Zespołu, w terminie do 31 stycznia
roku następnego.

1) uzasadnionego pisemnego wniosku co najmniej połowy składu członków Zespołu,

§ 12. Siedziba Zespołu mieści się w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Pszczewie.

2) pisemnej rezygnacji przewodniczącego Zespołu,

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Pszczew.

3) uzasadnionego, pisemnego
Gminy Pszczew.

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

wniosku

Wójta

§ 8. Wójt moşe odwołać członka Zespołu, w następujących sytuacjach:
1) pisemnej rezygnacji członka Zespołu,

Przewodniczący Rady
Konrad Kiona
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UCHWAŁA NR 0007.VII.34.2011
RADY GMINY PSZCZEW
z dnia 3 marca 2011r.
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak
również trybu ich pobierania
Na podstawie art. 50 ust. 6 w związku z art. 17 ust. 1
pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. 2009r. Nr 175,
poz. 1362 ze zmianami: Nr 202 poz. 1551, Nr 219,
poz. 1706, Nr 221, poz. 1738 z Dz. U. z 2010r. Nr 28,
poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125,
poz. 842) uchwala się, co następuje:
§ 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze świadczone są przez opiekunki i specjalistów w miejscu zamieszkania osoby korzystającej.

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub przypadający na osobę w rodzinie w %(kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej = 100 %)

do 150 %
od 151 % do 175 %
od 176 % do 200 %
od 201 % do 225 %
od 226 % do 250 %
od 251 % do 275 %
od 276 % do 300 %
od 301 % do 325 %
od 326 % do 350 %
od 351 % do 375 %
od 376 % do 400 %
powyşej 400 %
§ 3. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana moşe być częściowo lub
całkowicie zwolniona na czas określony z ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ze względu na:
1) długotrwałą, cięşką chorobę trwającą powyşej
3 miesiące, z powodu której powstają znaczne
wydatki na leczenie;
2) ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny
w domu pomocy społecznej lub wszelkiego typu placówkach opiekuńczo – wychowawczych
i leczniczo – rehabilitacyjnych;
3) przyznanie więcej niş jednej osobie w rodzinie
pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym co najmniej jednej przewlekle chorej;
4) zdarzenie losowe.

§ 2. 1. Osobom, których dochód nie przekracza
150% kryterium dochodowego określonego w art. 8
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej, przysługują usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze nieodpłatnie.
2. Osobom, których dochód przekracza kryterium wskazane w ust. 1 przyznaje się usługi opiekuńcze i specjalistyczne opiekuńcze za odpłatnością
według zasad określonych w tabeli ponişej:

Wskaŝniki odpłatności w % ustalone od ceny usługi
opiekuńczej lub specjalistycznej usługi opiekuńczej za
1 godzinę dla:
osoby samotnie gospodarująosoby w rodzinie
cej
nieodpłatnie
nieodpłatnie
5%
10%
10%
20%
15%
30%
20%
40%
25%
50%
30%
60%
35%
70%
40%
80%
45%
90%
50%
100%
100%
100%
2. Cena jednej godziny usług opiekuńczych
i specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 120%
1/168 minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 paŝdziernika 2002r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U.
Nr 200, poz. 1679 ze zmianami).
§ 4. Osoby korzystające z usług opiekuńczych
i specjalistycznych usług opiekuńczych zobowiązane
są do wnoszenia ustalonej odpłatności za świadczone usługi do kasy OPS w terminie do 20 dnia kaşdego miesiąca za miesiąc poprzedzający.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Pszczew.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XLIII/251/10 Rady
Gminy Pszczew z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie
szczególnych warunków przyznawania i odpłatności
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego
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lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak równieş trybu ich pobierania.

Poz. 923, 924

§ 7. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Konrad Kiona
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UCHWAŁA NR 0007.VII.35.2011
RADY GMINY PSZCZEW
z dnia 3 marca 2011r.
w sprawie Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Pszczewie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (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) uchwala się, co następuje:
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Zakład Usług Komunalnych w Pszczewie,
zwany dalej Zakładem, działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze
zm.),
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240),
3) ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce
komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 ze
zm.),
5) niniejszego Statutu.
2. Zakład jest samorządowym zakładem budşetowym Gminy Pszczew.
§ 2. 1. Siedziba Zakładu mieści się przy ulicy
Kasztanowej 14 w Pszczewie.
2. Zakład nie posiada osobowości prawnej.
3. Zakład jest jednostką organizacyjną gminy
podporządkowaną Radzie Gminy Pszczew i działa na
terenie Gminy Pszczew.
4. Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje
Wójt Gminy Pszczew.

5. Zakład odpłatnie wykonuje zadania, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych oraz dotacji z budşetu gminy.
Rozdział 2
Cele i przedmiot działania Zakładu
§ 3. 1. Podstawowym celem działalności Zakładu
jest realizowanie obowiązkowych zadań własnych
Gminy Pszczew w zakresie usług komunalnych.
2. Przedmiotem działalności Zakładu jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy
Pszczew w zakresie:
1) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji,
usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń
sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w szczególności:
a) zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
b) zbiorowego odprowadzania ścieków,
c) wywozu nieczystości płynnych,
d) wywozu nieczystości stałych,
e) utrzymania czystości i porządku na terenach
gminnych,
2) gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania
lokalami uşytkowymi,
3) dróg, ulic, mostów i placów, w szczególności
bieşącego utrzymania gminnych dróg, ulic,
chodników i placów, a w tym zimowego utrzymania dróg,
4) zieleni gminnej i zadrzewień,
5) targowisk i hal targowych,
6) utrzymywanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.
Rozdział 3
Zarządzanie i organizacja Zakładu
§ 4. Zakładem kieruje Dyrektor Zakładu.
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§ 5. 1. Dyrektor Zakładu zarządza Zakładem jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Wójta Gminy Pszczew i jest odpowiedzialny za stan i działalność Zakładu.
2. Zwierzchnikiem słuşbowym Dyrektora Zakładu
jest Wójt Gminy Pszczew, który w szczególności:
1) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z Dyrektorem Zakładu,
2) sprawuje nadzór i kontrolę nad pracą Dyrektora
Zakładu.
3. Do zadań Dyrektora Zakładu naleşy w szczególności:
1) reprezentowanie Zakładu na zewnątrz,

Poz. 924
4. Zakład posiada odrębny rachunek bankowy.

5. Ŝródłami przychodów własnych Zakładu są
wpływy związane ze świadczonymi przez Zakład
usługami, w szczególności:
1) wpływy ze sprzedaşy usług,
2) wpływy z najmu i dzierşawy składników majątkowych Gminy Pszczew.
6. Ŝródłem finansowania są takşe dodatkowe
dochody uzyskiwane przez Zakład za odpłatne wykonywanie usług odpowiadających profilowi działalności Zakładu.
Rozdział 5
Mienie Zakładu

2) racjonalne
gospodarowanie
funduszami
i składnikami majątku pozostającymi w dyspozycji Zakładu,

§ 8. 1. Mienie Zakładu jest mieniem komunalnym Gminy Pszczew.

3) opracowywanie planów działania Zakładu
i przedkładanie sprawozdań z ich wykonania,

2. Zakład wykonuje wszelkie uprawnienia w stosunku do przekazanego mienia z wyjątkiem uprawnień przysługujących wyłącznie właścicielowi.

4) przekazywanie
Wójtowi
Gminy
Pszczew
i Radzie Gminy Pszczew informacji o sytuacji
finansowej Zakładu i z jego bieşącej działalności.
4. Dyrektor jest zwierzchnikiem słuşbowym pracowników Zakładu.
5. Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników zatrudnionych w Zakładzie.
§ 6. 1. Organizację wewnętrzną oraz zakres działania poszczególnych komórek ustala Dyrektor Zakładu regulaminem organizacyjnym.
2. Regulamin organizacyjny obowiązuje po zatwierdzeniu go przez Wójta Gminy Pszczew.
Rozdział 4
Gospodarka finansowa Zakładu
§ 7. 1. Gospodarka finansowa Zakładu prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240), dotyczących samorządowego
zakładu budşetowego.
2. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest
roczny plan finansowy.
3. Zakład pokrywa koszty swojej działalności
z przychodów własnych oraz z dotacji uzyskiwanych
z budşetu Gminy Pszczew.

Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§ 9. Zakład uşywa pieczęci z nazwą w pełnym
brzmieniu, adresem siedziby oraz numerami NIP
i REGON o treści: Zakład Usług Komunalnych
ul. Kasztanowa 14, 66-330 Pszczew NIP: 595-100-1361, REGON: 001359750
§ 10. W sprawach związanych z funkcjonowaniem Zakładu, a nie uregulowanych niniejszym Statutem, stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące, związane z przedmiotem działalności Zakładu.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Pszczew.
§ 12. Traci moc uchwała Nr VI/25/97 Zarządu
Gminy w Pszczewie z dnia 17 marca 1997 roku
w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia statutu Zakładu
Usług Komunalnych w Pszczewie.
§ 13. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Konrad Kiona
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UCHWAŁA NR V/27/11
RADY GMINY NOWA SÓL
z dnia 10 marca 2011r.
w sprawie zmian do Uchwały Nr XXXII/166/09 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie
regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Nowa Sól
Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a, ust. 10, art. 54 ust. 3
i 7ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z póŝn. zm.) oraz
przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od
pracy (Dz. U. z 2005r. Nr 22, poz. 181 z póŝn. zm.) po
uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli uchwala się, co następuje:

zasadniczego wyşszej od ustalonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1
ustawy „Karta Nauczyciela” w indywidualnych
przypadkach w granicach ustalonego planu finansowego szkoły”.
2. W § 7 ust. 5 pkt 1 – zmienia się wysokość dodatku za wychowawstwo z kwoty 70zł na kwotę
100 złotych miesięcznie.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Nowa Sól.

§ 1. § 1. W uchwale Nr XXXII/166/09 Rady Gminy
Nowa Sól wprowadza się następujące zmiany:

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

1. W rozdziale 1 „Postanowienia ogólne” w § 1
dodaje się ust. 2 o brzmieniu:

Przewodniczący Rady
Zbigniew Ogrodniczuk

„Upowaşnia się dyrektorów szkół, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Nowa Sól do
przyznania minimalnej stawki wynagrodzenia

===================================================================================
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UCHWAŁA NR V/28/11
RADY GMINY NOWA SÓL
z dnia 10 marca 2011r.
w sprawie Regulaminu dotyczącego udzielenia dotacji z budżetu Gminy Nowa Sól osoba fizycznym
niezaliczanych do sektora finansów publicznych, które wybudowały przydomową oczyszczalnię ścieków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 403 ust. 2,
ust. 4 pkt. 1 lit. „a” ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25,
poz. 150 ze zm.) Rada Gminy ustala zasady udzielenia dotacji z budşetu Gminy na zwrot części kosztów
poniesionych przez osoby fizyczne na wybudowane
po 1 stycznia 2011r. przydomowe oczyszczalnie
ścieków, który określa ponişszy Regulamin
Regulamin przyznawania dotacji ze środków
budżetu Gminy Nowa Sól dla osób fizycznych,
które wybudowały przydomową oczyszczalnię
ścieków
§ 1. Wielkość środków przeznaczonych na dotację za wykonane przedsięwzięcie będzie określone
w uchwale budşetowej na dany rok budşetowy.

W przypadku wyczerpania środków w budşecie
Gminy Nowa Sól w danym roku, dotacja za wykonaną inwestycję będzie realizowana w następnym
roku kalendarzowym, zgodnie z kolejnością złoşonych wniosków i wielkością środków ujętych w budşecie roku następnym.
§ 2. Dotacja będzie przyznana według kolejności
wpływu wniosków na udzielenie dofinansowania
wybudowanych przydomowych oczyszczalni ścieków.
§ 3. O dotację mogą wnioskować posiadacze
nieruchomości tj. właściciele, współwłaściciele,
uşytkownicy wieczyści wytwarzający ścieki bytowogospodarcze pochodzące z gospodarstwa domowego.
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§ 4. Jeşeli nieruchomość znajduje się we współwłasności wymagana jest pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli na posadowienie, zainstalowanie i uşytkowanie oczyszczalni na określonej
działce.
§ 5. Dotacja udzielana jest jednorazowo i dotyczy
częściowego zwrotu wydatków poniesionych przez
wnioskodawcę na zakup przydomowej oczyszczalni
ścieków oraz jej montaş i wynosi 50% poniesionych
kosztów jednak nie więcej niş 2.000,00zł.
§ 6. Do korzystania z dotacji za wybudowane
przydomowe oczyszczalnie ścieków nie są uprawnieni mieszkańcy Gminy Nowa Sól, których budynki
połoşone są w rejonach uzbrojonych w sieć kanalizacji sanitarnej oraz na obszarach, na którym nastąpi budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Wyjątkiem
jest, gdy budowa zbiorczych systemów kanalizacji
sanitarnej jest niemoşliwa i nieuzasadniona ekonomicznie.
§ 7. Z wnioskiem o dotację mogą wystąpić właściciele nieruchomości, którzy uzyskali:
1) Pozytywną opinię Starostwa na zgłoszenie zamiaru budowy oczyszczalni przydomowej
o wydajności ponişej 7,5m3 na dobę;

Poz. 926, 927

3) Zgłosili organowi ochrony środowiska przystąpienie do eksploatacji wprowadzania ścieków
do wód lub ziemi w ilości ponişej 7,5m3 na dobę;
4) Protokół odbioru potwierdzony przez pracownika Urzędu Gminy o zakończeniu realizacji zadania.
§ 8. Dotacja przyznawana jest na podstawie oryginału przedłoşonej faktury lub innego równowaşnego dowodu zapłaty na zakup materiału lub budowy i protokołu odbioru.
§ 9. Po sprawdzeniu poprawności wniosku wg
kryteriów niniejszego regulaminu, zawarta zostanie
z właścicielem nieruchomości umowa na dofinansowanie wybudowanej oczyszczalni. W przypadku
wspólnego wybudowania oczyszczalni przez właścicieli sąsiadujących nieruchomości, łączna kwota
dotacji nie moşe być wyşsza niş określona w § 5.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 11. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Zbigniew Ogrodniczuk

2) Wybudowali oczyszczalnię;

===================================================================================
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UCHWAŁA NR IV/ 29 /2011
RADY GMINY WYMIARKI
z dnia 16 marca 2011r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Wymiarki
Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz
art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) uchwala się,
co następuje:
§ 1. W uchwale Nr III/15/2002 Rady Gminy Wymiarki z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie Statutu
Gminy Wymiarki (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 2,
poz. 47 z 17 stycznia 2003r.), zmienionej uchwałą
Nr XVII/148/2009 Rady Gminy Wymiarki z dnia
26 lutego 2009r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 34,
poz. 472 z dnia 6 kwietnia 2009r.), wprowadza się
następujące zmiany:
1. w § 45. ust. 1 tiret 7 otrzymuje brzmienie:
„odesłania projektu uchwały do komisji";

2. w § 57. ust 1. otrzymuje brzmienie:
„1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada kaşdy
z radnych oraz Wójt, chyba şe przepisy prawa
stanowią inaczej.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Wymiarki.
§ 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 IV/30/2011
RADY GMINY WYMIARKI
z dnia 16 marca 2011r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Wymiarki
Na podstawie art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.
z 2008r. Nr 25, poz. 150 tj. ze zm.) i art. 18 ust. 2
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Podmiot ubiegający się o dotację celową
jest zobowiązany, przed złoşeniem wniosku, do zapoznania się z niniejszą uchwałą oraz stosowania się
do określonego w niej trybu, terminów i zasad.
2. Dotacja celowa na inwestycje określone
w ust. 1 będzie udzielana w celu:
1) osiągnięcia
poprawy
stanu
środowiska
i zmniejszenia uciąşliwości dla mieszkańców
wynikających z zanieczyszczenia środowiska;
2) osiągnięcia zgodności z polityką ekologiczną
Państwa;
3) realizacji Gminnego
ściekowej.

programu

gospodarki

3. Wysokość środków przeznaczanych na dotację
celową jest ustalana corocznie w budşecie gminy.
§ 2. 1. Dotacja celowa moşe być udzielana:
1) podmiotom niezaliczanym do sektora finansów
publicznych, w szczególności:
a) osobom fizycznym,
b) wspólnotom mieszkaniowym,
c) osobom prawnym,
d) przedsiębiorcom;
2) jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami
prawnymi.
2. O dotację celową mogą ubiegać się podmioty
wymienione w § 2 ust. 1, 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 wynikających z przedłoşonych rachunków lub faktur, nie
więcej jednak niş 2000,-zł.
§ 4. 1. Podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji celowej na zadanie określone w § 1 ust. 1 składają pisemny wniosek.

2. Wniosek o dotację celową składa się do Wójta
Gminy do dnia 30 września roku poprzedzającego
rok, w którym będzie udzielana dotacja. Wniosek
o dotację celową na rok 2011 składa się do 31 maja
2011r.
3. Realizacja zatwierdzonych wniosków uzaleşniona będzie od wysokości środków finansowych
w budşecie gminy na zadania z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej w danym roku budşetowym.
§ 5. 1. Udzielanie dotacji celowej nastąpi na
podstawie umowy określającej i zawierającej
w szczególności:
1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki
dotacja zostanie przyznana i termin jej wykonania;
2) wysokość dotacji celowej udzielonej podmiotowi wykonującemu zadanie i tryb płatności;
3) termin i wykorzystanie dotacji celowej nie dłuşszy niş do 31 grudnia danego roku budşetowego;
4) tryb kontroli wykonania zadania;
5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji
celowej.
2. Dotacja zostanie przekazana po przedstawieniu:
1) imiennych faktur lub rachunków na realizację
inwestycji;
2) certyfikatu lub aprobaty technicznej na zamontowane urządzenia;
3) zgłoszenia do eksploatacji wykonanej budowli.
3. W celu rozliczenia dotacji celowej Gmina zastrzega sobie prawo dokonania kontroli faktycznego
wykonania inwestycji.
§ 6. Wójt Gminy określa wzory: wniosków,
umów i protokółów odbioru, które obowiązywać
będą podmioty ubiegające się o dotację celową.
§ 7. Traci moc 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.
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§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

Poz. 928, 929, 930

§ 9. 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 IV/22/2011
RADY GMINY SIEDLISKO
z dnia 21 marca 2011r.
w sprawie minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości gminnych
c) garaşe – 1,25zł/m2 brutto miesięcznie,

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2001r. z póŝniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:

d) inne – 2zł/m2 brutto miesięcznie
2. Lokale znajdujące się w obiektach kultury:

§ 1. Ustala się minimalne stawki za najem
i dzierşawę nieruchomości gminnych stanowiące
załącznik do niniejszej uchwały.

a) pomieszczenia świetlicowe 100zł brutto za
dobę
3. Obiekty sportowo - oświatowe:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Siedlisko.

a) hale gimnastyczne – 70zł/h brutto,
b) stołówki – 40zł/h brutto,

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

c) sala lekcyjna – 15zł/h brutto,
4. Plac pod zabudowę nietrwałą wykorzystywaną
do prowadzenia działalności gospodarczej –
0,70zł/m2 brutto miesięcznie.

Przewodniczący Rady
Ryszard Kieczur
Załącznik
do uchwały Nr IV/22/2011
Rady Gminy Siedlisko
z dnia 21 marca 2011r.

5. Nieruchomości gruntowe:
a) niezabudowane:
uşytkowane rolniczo – 60zł/ha rocznie,

1. Lokale uşytkowe:

uşytkowane nierolniczo – 0,60zł/m2 rocznie,

a) przeznaczone na prowadzenie usług medycznych – 2,50zł/m2 brutto miesięcznie,
b) przeznaczone na prowadzenie usług handlowych – 2,50zł/m2 brutto miesięcznie,

===============================================================================
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UCHWAŁA NR IV/23/2011
RADY GMINY SIEDLISKO
z dnia 21 marca 2011r.
w sprawie ustalenia bazowej stawki czynszu regulowanego od lokali mieszkalnych na terenie Gminy
Siedlisko
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 8 ust. 1 ustawy
z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminnym o zmianie kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733) oraz uchwały

Rady Gminy Siedlisko Nr VIII/41/07 z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Siedlisko na lata 2007 – 2012 uchwala się co następuje:
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§ 1. 1. Ustala się na 2011 rok stawkę bazową
czynszu w wysokości 1,50zł/m² brutto uşytkowej
lokali mieszkalnych z uwzględnieniem czynników
podwyşszających lub obnişających ich wartość uşytkową zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej
uchwały.
2. Ustala się stawkę czynszu za najem lokali socjalnych w wysokości 50% stawki bazowej czynszu
określonego w § 1 ust. 1.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Samorządowego Zakładu Budşetowego w Siedlisku.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego a określone stawki czynszu obowiązują od 1 marca 2011r.

Załącznik
do uchwały Nr IV/23/2011
Rady Gminy Siedlisko
z dnia 21 marca 2011r.
Tabela czynszów za lokale mieszkalne
Stawka bazowa czynszu regulowanego za 1m2 powierzchni uşytkowej wynosi 1,50zł/m2.
Czynniki podwyşszające stawkę bazową czynszu:
za mieszkanie z WC lub łazienką – 30%,
za mieszkanie z C.O. – 30%.
Czynniki obnişające stawkę bazową czynszu:
za mieszkanie z kuchnią bez bezpośredniego oświetlenia naturalnego – 20%,

Przewodniczący Rady
Ryszard Kieczur

za mieszkanie bez urządzeń wodociągowych (woda poza mieszkaniem) – 30%.

30

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

931
931

UCHWAŁA NR IV/25/2011
RADY GMINY SIEDLISKO
z dnia 21 marca 2011r.
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXVII/239/2010 Rady Gminy Siedlisko z dnia 5 listopada
2010r. w sprawie założenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej dla Dorosłych w Siedlisku
Na podstawie art. 15 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 5 ust. 2 pkt. 1
i art. 5c pkt. 1, art. 9 ust. 1 pkt. 3 lit. b art. 58 ust. 1, 2,
i 6, 7 oraz art. 60 ust. 1 i art. 62 ust. 5 ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U.
z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Rada Gminy
Siedlisko uchwala:
§ 1. 1. § 1 otrzymuje brzmienie:
„Załoşyć z dniem 1 września 2010r. publiczną
szkołę ponadgimnazjalną: Liceum Ogólnokształcące w systemie zaocznym, którego ukończenie
umoşliwi uzyskanie świadectwa dojrzałości po
zdaniu egzaminu maturalnego o nazwie: „Liceum Ogólnokształcące w Siedlisku”
2. W § 2 skreśla się słowa: „i Placu Zamkowym
23”.
§ 2. W Akcie załoşycielskim stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany:

w pkt. 1) po słowach Liceum Ogólnokształcącego skreśla się słowa „dla Dorosłych”,
w pkt. 2) Nazwa szkoły otrzymuje brzmienie:
„Zespól Placówek Oświatowych w Siedlisku
ul. Kasztanowa 19 Liceum Ogólnokształcące
w Siedlisku”
§ 3. Zobowiązuje się właściwy organ Zespołu
Placówek Oświatowych w Siedlisku, przy ul. Kasztanowej 19 do dokonania odpowiednich zmian
w statucie jednostki.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 września 2010 roku.
Przewodniczący Rady
Ryszard Kieczur
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UCHWAŁA NR IV/26/2011
RADY GMINY SIEDLISKO
z dnia 21 marca 2011r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Siedlisko
Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca
2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze zm.) oraz
art. 18 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Gmina Siedlisko wspiera sport tworząc
warunki, w tym organizacyjne, sprzyjające rozwojowi sportu.
2. Przez cel publiczny z zakresu sportu rozumie
się:
1) poprawę warunków uprawiania sportu przez
zawodników klubów sportowych;
2) pokrycie kosztów organizowania zawodów
sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach
3) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
4) osiągnięcie wysokich wyników sportowych
przez zawodników klubów sportowych;
5) poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu şycia;
6) promocję sportu i aktywnego stylu şycia;
7) umoşliwienie dostępu do róşnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców gminy Siedlisko.
§ 2. 1. Wsparcie, o którym mowa w § 1 ust. 1,
udzielane będzie w formie
1) dotacji celowych na poprawienie statutowej
działalności sportowej;
2. Środki finansowe na wspieranie rozwoju sportu
zabezpiecza się corocznie w uchwale budşetowej gminy Siedlisko.
§ 3. 1. Dotacje celowe mogą uzyskać kluby sportowe działające na terenie gminy Siedlisko niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, realizujące cel publiczny z zakresu sportu, o którym mowa w § 1 ust. 2 tej
uchwały.
2. Z dotacji celowej mogą być dofinansowane
wydatki w szczególności na:
1) realizację programów szkolenia sportowego;
2) zakup sprzętu sportowego;
3) pokrycie kosztów organizowania zawodów
sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach;

4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;
5) wynagrodzenie kadry szkoleniowej.
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 gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz Urzędem Gminy przy realizacji zadań publicznych z zakresu
sportu na rzecz mieszkańców gminy Siedlisko;
3) promuje wizerunek gminy Siedlisko jako gminy
stwarzającej warunki dla rozwoju sportu;
4) zapewni udział środków własnych na realizację
zadania.
4. Kwota dofinansowania ze strony gminy Siedlisko nie moşe przekroczyć 80% całkowitych kosztów poniesionych przy realizacji danego zadania.
5. Dotacje udzielane są po przeprowadzeniu
otwartego konkursu ofert, ogłaszanego w trybie
niniejszej uchwały oraz indywidualnych rozstrzygnięć, od których nie przysługuje odwołanie.
§ 4. 1. Wójt Gminy Siedlisko ogłasza otwarty
konkurs ofert, wskazując:
1) rodzaj zadania oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie zadania;
2) termin i warunki realizacji zadania;
3) termin składania ofert;
4) termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty.
2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
3. Oferty wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji
ze środków gminy Siedlisko składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy Siedlisko.
4. W postępowaniu konkursowym mają odpowiednie zastosowanie wzory dokumentów, tj.: oferty
realizacji zadania, umowy, sprawozdania określone
w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póŝn.
zm.) z modyfikacjami wynikającymi z zapisów niniejszej uchwały.
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§ 5. Złoşone oferty rozpatruje komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Siedlisko
w składzie co najmniej 3 – osobowym.
§ 6. Przy rozpatrywaniu ofert o przyznanie dotacji na realizację zadania komisja konkursowa
uwzględnia w szczególności
1) znaczenie zadania dla gminy Siedlisko;
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 przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do
zakresu rzeczowego zadania;
6) ocenę moşliwości realizacji zadania przez oferenta;

Poz. 932

8) zobowiązania podmiotu do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej
środków finansowych otrzymanych na realizację zadania, a takşe wszelkiej innej dokumentacji umoşliwiającej ocenę wykonania zadania
pod względem rzeczowym i finansowym;
9) termin i zasady zwrotu niewykorzystanej części
dotacji lub niewłaściwie wykorzystanej dotacji.
§ 12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
dopuszcza się, za zgodą stron, moşliwość zmiany
w ciągu roku zakresu rzeczowego oraz warunków
realizacji zadania w formie aneksu do umowy.
§ 13. Dotację na realizację zadania przekazuje się
na rachunek bankowy klubu, na warunkach określonych w umowie.
§ 14. 1. Podmiot, który otrzymał dotację, jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania z wykonania zadania określonego w umowie w terminie
30 dni po upływie terminu, na który umowa została
zawarta.

7) analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie poprzednim,
z uwzględnieniem w szczególności jakości
i terminowości rozliczania dotacji.

2. Sprawozdanie powinno zawierać w szczególności:

§ 7. 1. Komisja konkursowa przekazuje Wójtowi
Gminy swoją propozycję rozstrzygnięcia konkursu.

b) szczegółowe rozliczenie finansowe dokonane
w oparciu o kosztorys załączony do oferty;

2. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty
dokonuje Wójt Gminy.

c) inne istotne informacje dot. realizacji zadania;

§ 8. Oferta winna być rozpatrzona w terminie nie
przekraczającym 30 dni od daty jej złoşenia.

d) potwierdzających wydatkowanie środków.

§ 9. Wyniki konkursu zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Siedlisko.
§ 10. Oferenci, przyjmując dotację, zobowiązują
się do wykonania w zakresie i na zasadach określonych w umowie zawartej zgodnie z dyspozycją
art. 221 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
§ 11. 1. Umowę sporządza się w formie pisemnej, na czas realizacji zadania lub czas określony, nie
dłuşszy niş jeden rok.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać w szczególności:
1) oznaczenie stron umowy;
2) szczegółowy zakres realizacji zadania(cel udzielania dotacji);
3) wysokość dotacji;
4) termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania;
5) sposób kontroli realizacji zadania i wydatkowania dotacji;
6) sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji;
7) postanowienia dotyczące okoliczności uzasadniających rozwiązanie umowy;

a) informację o przebiegu realizacji zadania;

§ 15. 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.
§ 16. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sposobie wykorzystania dotacji wstrzymuje się
przekazywanie kolejnych transz dotacji, a dotychczas przekazana kwota podlega zwrotowi na zasadach określonych w art. 251 i 252 ustawy o finansach publicznych.
§ 17. Umowa moşe być rozwiązana ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku nieterminowego
lub nienaleşytego jej wykonania. Podstawę do rozwiązania umowy stanowią wyniki kontroli wykonania umowy oraz odpowiedŝ organizacji(klubu na
doręczone wystąpienie pokontrolne) złoşona w ciągu 14 dni od dnia jego doręczenia-za potwierdzeniem odbioru.
§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Siedlisko
§ 19. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Ryszard Kieczur
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UCHWAŁA NR IV/32/2011
RADY GMINY SIEDLISKO
z dnia 21 marca 2011r.
w sprawie ustalenia zasad wynajmu sal wiejskich wraz z pomieszczeniami przynależnymi, będącymi
własnością Gminy Siedlisko
Na podstawie art. 40 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
§ 1. Ustala się stawki opłat za wynajem:
a) sali wiejskiej wraz z pomieszczeniami przynaleşnymi w Siedlisku w wysokości: 488zł.
b) sali wiejskiej wraz z pomieszczeniami przynaleşnymi w Bielawach w wysokości: 406zł.
c) sali wiejskiej wraz z pomieszczeniami przynaleşnymi w Bielawach w wysokości: 406zł.
d) sali wiejskiej wraz z pomieszczeniami przynaleşnymi w Borowcu w wysokości: 406zł.
Stawki opłat o których mowa w niniejszej uchwale
nie zawierają naleşnego podatku VAT.
§ 2. W przypadku organizacji stypy opłaty za
wynajem sal wynosi 200zł. Pozostałe imprezy jednodniowe – 300zł.
§ 3. Umowę wynajmu sali wiejskiej dla urządzenia imprezy i uroczystości zawiera Sołtys lub inna
osoba upowaşniona przez właściwą Radę Sołecką.
§ 4. Wzór umowy najmu stanowi załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 5. 1. Korzystając z obiektów, oprócz opłat za
wynajem pokrywają koszty mediów na podstawie
protokołu zdawczo – odbiorczego stanowiącego
załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. W przypadku braku moşliwości dokonania rozliczenia zuşytych mediów (woda i ścieki) w oparciu
o licznik, najemca wniesie opłatę ryczałtową za te
media w wysokości 30,00zł.

§ 8. Nieodpłatnie udostępnia się sale wiejskie
stanowiące mienie gminne na:
1) Zebrania Gminne i Rady Sołeckiej-będące wynikiem statutowej działalności tych organów,
2) Zebrania: Rad Sołeckich, Ochotniczych Straşy
Poşarnych, Gminnych Zespołów Sportowych
oraz zebrania i spotkania Kół Gospodyń Wiejskich-działających na terenie Gminy Siedlisko.
3) Imprezy i zabawy, organizowane dla dzieci
w wieku przedszkolnym z terenu Gminy oraz
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum,
prowadzonych przez Gminę Siedlisko,
4) Nieodpłatne kursy i szkolenia, organizowane
dla mieszkańców Gminy Siedlisko.
5) Spotkania i zabawy organizowane dla mieszkańców sołectw.
§ 9. Koszty eksploatacji wynikające z wykorzystania obiektów do celów, o których mowa w § 8
pokrywane są z budşetu Gminy, chyba şe imprezy,
spotkania bądŝ zabawy organizowane są w celu
osiągnięcia dochodów, wówczas koszty eksploatacyjne są pokrywane z tych dochodów.
§ 10. 1. W celu zabezpieczenia mienia za kaşdorazowy wynajem obiektów, o których mowa w § 1
pobiera się kaucję zwrotną w wysokości 50% opłaty
za wynajem.
2. Kaucję uiszcza się w kasie Urzędu Gminy Siedlisko.
3. Zwrot pobranej kaucji następuje z chwilą całkowitego rozliczenia kosztów wynajmu. (na podstawie protokołu odbioru sali przez opiekuna).

§ 6. 1. Opłatę za wynajem bądŝ wypoşyczenie
uiszcza się z chwilą podpisania stosownej umowy.

§ 11. Umowy zawarte przed dniem podjęcia
uchwały mają moc obowiązującą.

2. Opłatę dotyczącą zuşycia mediów naleşy dokonać nie póŝniej niş 7 dni, po zorganizowanej imprezie.

§ 12. Zaliczka na poczet rezerwacji wynajmu sali
wynosi 100zł. Utrata zaliczki następuje w chwili rezygnacji w 2 tygodnie przed terminem imprezy.

3. Wszystkie opłaty dokonuje się w kasie Urzędu
Gminy Siedlisko z wyraŝnym zaznaczeniem czego
opłata dotyczy. Dowód wpłaty jest elementem niezbędnym dla otrzymania kluczy od sali.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Siedlisko.

§ 7. Wójt Gminy moşe częściowo zwolnić od
opłat za wynajem, bądŝ wypoşyczenie osoby fizyczne lub organizacje, których działalność nie jest nastawiona na zysk.

§ 14. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Ryszard Kieczur
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IV/32/2011
Rady Gminy Siedlisko
z dnia 21 marca 2011r.

Umowa najmu sali wiejskiej
Nr.........../.............

Zawarta w dniu...................................................................w......................................................................................
Pomiędzy:
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
zwanym dalej Najemcą, a:
......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
zwanym dalej Wynajmującym,
zwanymi łącznie Stronami, o następującej treści:
§ 1. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest najem wraz z wyposaşeniem obiektu opisanego w § 2 umowy.
2. Obiekt będzie przez Najemcę wykorzystywany do celów :….........................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………….
§ 2. Wynajmujący oddaje Najemcy do realizacji celu, o którym mowa wyşej, salę wiejską
w .................................................., zwaną dalej obiektem.
§ 3. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od.......................................do............................................
§ 4. Niniejsza umowa wchodzi w şycie z dniem przekazania obiektu Najemcy, co zostanie stwierdzone
protokołem zdawczo- odbiorczym. Podpisanie przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego oznacza, iş
przedmiot umowy zdatny jest do celów, o których mowa wyşej.
§ 5. 1. Najemca zobowiązuje się do uiszczenia Wynajmującemu czynszu w wysokości ...................zł
(słownie................................................................................................................) za cały okres najmu + obowiązujący VAT.
2. Czynsz będzie płatny z góry z momentem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego w kasie Urzędu
Gminy Siedlisko lub przelewem na konto Nr 85 9674 0006 0000 0020 4408 0001.
Uiszczenie czynszu na chwilę podpisania protokołu odbioru jest warunkiem koniecznym i niezbędnym do
wydania lokalu najemcy na cele opisane wyşej.
3. Za dzień zapłaty czynszu rozumie się dzień obciąşenia rachunku bankowego Najemcy.
4. Wraz z czynszem Najemca zobowiązany jest uiścić kaucję w wysokości....................... (słownie..................................................................................................................................) na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń. Kaucja zostaje zwrócona z chwilą rozliczenia zuşytych mediów, które to rozliczenie musi
być dokonane nie póŝniej jak w ciągu 7 dni od daty zakończenia imprezy. Ilość zuşytych mediów(woda,
prąd, ścieki) zostanie określona w drugiej części protokołu zdawczo-odbiorczego. Warunkiem zwrotu kaucji
Najemcy będzie, obok rozliczenia mediów, równieş wyraŝne, pisemne stwierdzenie (w części uwagi i zastrzeşenia), iş w obiekcie nie zostały wyrządzone szkody lub, şe szkody były albo zostały usunięte i şe obiekt
został przywrócony do stanu poprzedniego.
§ 6. 1. Najemca jest uprawniony do uşywania obiektu w celu określonym na wstępie umowy.
2. Najemca nie moşe dokonywać na przedmiocie umowy şadnych modernizacji, ulepszeń bez zgody
Wynajmującego.
3. Najemca jest uprawniony do korzystania ze wszystkich mediów podłączonych do obiektu.
4. Najemca jest uprawniony do oddania obiektu lub jego części osobie trzeciej do bezpłatnego uşywania
albo w podnajem, jedynie po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody Wynajmującego. W takim przypadku
odpowiedzialność za wynajmowany obiekt pozostaje nadal na Najemcy podpisującym niniejszą umowę.
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§ 7. 1. Najemca jest zobowiązany opłacić koszty świadczeń eksploatacyjnych 9zuşytych mediów), które
będą rozliczane na podstawie protokołu Zdawczo-odbiorczego.
2. Najemca jest zobowiązany do dbałości o czystość i estetykę otocznia obiektu, a w szczególności do
usuwania śmieci. Najemca jest zobowiązany do współdziałania z Wynajmującym, w szczególności poprzez
respektowanie jego zaleceń co do sposobów eksploatacji otoczenia obiektu.
§ 8. 1. Po zakończeniu niniejszej umowy Najemca jest zobowiązany zwrócić obiekt w terminie 2 dni
w stanie niepogorszonym, posprzątanym i przywróconym do stanu sprzed wydania. Zdanie obiektu nastąpi
na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, w którym określony zostanie stan techniczny i faktyczny
zdawanego obiektu.
2. Najemcy nie przysługuje zwrot nakładów lub ich równowartości.
3. W przypadku, gdy konieczne okaşą się prace polegające na przywróceniu obiektu do stanu z przed
wydania, w szczególności gdy obiekt lub jego bezpośrednie otoczenie nie zostaną posprzątane, lub gdy
stwierdzone zostaną uszkodzenia obiektu, Najemca zobowiązany jest do usunięcia tych nieprawidłowości
na koszt własny w terminie 3 dni od daty zakończenia umowy. W przeciwnym razie zobowiązany będzie
zapłacić karę umowną w wysokości.....................(słownie.........................................................................) za kaşdy dzień opóŝnienia.
§ 9. Wszelkie zawiadomienia lub informacje pomiędzy Stronami będą dokonane na piśmie i będą uznane za doręczone, jeşeli zostaną doręczone osobiście, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na adresy podane we wstępie umowy.
§ 10. 1. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd.
2. W sprawie nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaşności.
4. Niniejszą umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaşdej ze
tron.

....................................................
Najemca

...................................................................
Wynajmujący
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IV/32/2011
Rady Gminy Siedlisko
z dnia 21 marca 2011r.

Protokół zdawczo-odbiorczy
Nr.................../.................
Dotyczy wynajmu sali wiejskiej w ............................................................................................w dniu/dniach*
………………………………………………………………………………………………......................................................
W dniu................................ Sołtys wsi* ...........................................................................................................
Pani/Pan*..........................................................................................................................................przekazuje
Pani/Panu......................................................................................legitymującej/mu* się dowodem osobistym
Nr ......................................................wydanym przez........................................................................................ salę
wiejską na potrzeby zorganizowania........................................................................................... zgodnie z zawartą
umową Nr................./.................. z dnia............................................................................................................
1. Stan licznika w dniu przekazania
a) licznik wody.............................................................................................................................................
b) licznik energii elektrycznej........................................................................................................................
2. Wykaz mienia stanowiącego wyposaşenie sali (załącznik do protokołu)
Uwagi i zastrzeşenia ..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

.........................................................................
(wynajmujący-sołtys lub osoba upowaşniona)

...............................................................
(najemca)

3. Stan licznika w dniu odbioru:
a) licznik wody............................................................................................................................................
b) licznik energii elektrycznej.........................................................................................................................
4. Do zapłaty:
a) woda....................m3
b) energia elektryczna....................kWh,
c) ścieki...................m3
d) śmieci..................zł.
e) ryczałt (woda+ścieki)...................zł.
Uwagi i zastrzeşenia ................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
…………..................................
(data odbioru)
.........................................................................
(Wynajmujący-sołtys lub osoba wynajmująca)
*-niepotrzebne skreślić
33

...................................................................
(najemca)
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UCHWAŁA NR IV/36/2011
RADY GMINY SIEDLISKO
z dnia 21 marca 2011r.
w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Siedlisko
Na podstawie art. 14 ust. 5, w związku z art. 5c pkt. 1
i art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572
ze zm.) uchwala się co następuje:

programowej wychowania przedszkolnego, realizowana jest opieka i zajęcia wspierające prawidłowy
rozwój dziecka, zawierające w szczególności elementy:

§ 1. Niniejszą uchwałą ustala się wysokość opłat
za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Siedlisko.

1) działań opiekuńczych i bytowych dostosowanych do wieku, potrzeb i moşliwości dziecka,
zapewniających mu bezpieczne funkcjonowanie
podczas zajęć w przedszkolu i po za przedszkolem,

§ 2. 1. Występujące w uchwale określenia:
1) „podstawa programowa” uşywa się w rozumieniu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz. 17.)
2) „rodzina”, „chód na osobę w rodzinie”, „ kryterium dochodowe na osobę w rodzinie” uşywa
się w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca
2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009r.
Nr 175, poz. 1362 ze zm.)
3) „dziecko” uşywa się w rozumieniu ustawy
z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 ze
zm.).
2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) „dyrektorze” naleşy przez to rozumieć dyrektora przedszkola prowadzonego przez Gminę
Siedlisko
2) „rodzicu” naleşy przez to rozumieć jednego lub
oboje rodziców albo prawnych opiekunów
dziecka wspólnie z nim mieszkających i gospodarujących.
§ 3. Świadczenia udzielane przez przedszkole
publiczne prowadzone przez Gminę Siedlisko zwane
dalej „przedszkolem” , obejmujące podstawę programową wychowania przedszkolnego, realizowane
są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie, na zasadach określonych w statucie przedszkola.
§ 4. 1. Świadczenia przedszkola, wykraczające
poza realizację podstawy programowej wychowania
przedszkolnego, są odpłatne. W trakcie jednej godziny świadczeń opiekuńczo-wychowawczych udzielanych przez przedszkole, w czasie przekraczającym
5 godzin, przeznaczonym na realizację podstawy

2) zajęć przygotowujących dzieci do udziału
w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych,
3) zajęć umoşliwiających realizację programów
autorskich i innowacji poszerzających podstawę programową,
4) gier i zabaw dostosowanych do wieku i moşliwości dziecka.
2. Za kaşdą rozpoczętą godzinę świadczeń opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ust. 1,
udzielanych w czasie godzin pracy przedszkola,
ustala się opłatę w wysokości 0,90zł.
3. Za czas nie wykorzystania przez dzieci świadczeń określonych w ust. 2 pobrana opłata podlega
zwrotowi.
§ 5. 1. Opłata o której mowa w § 4 ust. 2, nie
obejmuje kosztów wyşywienia oraz kosztów zajęć
dodatkowych, prowadzonych na şyczenie rodziców
przez inne niş przedszkole podmioty.
2. Wysokość opłat za korzystanie z wyşywienia
w przedszkolu ustala dyrektor przedszkola z zastosowaniem przepisów art. 67a ustawy o systemie
oświaty.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Ryszard Kieczur
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UCHWAŁA NR V/37/2011
RADY GMINY OTYŃ
z dnia 30 marca 2011r.
w sprawie: wprowadzenia zmiany do uchwały Nr LI/84/10 Rady Gminy Otyń z dnia 10 listopada 2010r.
w sprawie: programu współpracy na rok 2011 Gminy Otyń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873
z póŝn. zm.) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn.
zm.)
§ 1. W uchwale Nr LI/84/10 Rady Gminy Otyń
z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: programu
współpracy na rok 2011 Gminy Otyń z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poşytku publicznego wprowadza
się następujące zmiany:
1) § 4. 4 – skreśla się
2) § 10. otrzymuje brzmienie
„§ 10. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w 2011
roku wynosi 110.000zł. (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych).”
3) § 11. otrzymuje brzmienie
„§ 11. Wójt Gminy Otyń dokona oceny realizacji
programu i przedłoşy sprawozdanie Radzie
Gminy do 30 kwietnia 2012r. Ocena i sprawozdanie będzie dotyczyć liczby ofert złoşonych
w otwartych konkursach ofert w tym liczby organizacji składających oferty, liczby zawartych
umów na realizację zadania publicznego i liczby
organizacji z którymi zawarto umowy, liczby
umów, które nie zostały zrealizowane oraz kwot
udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach/zakresach.”
4) § 12. otrzymuje brzmienie
„§ 12. Prace nad przygotowaniem programu zostały zainicjowane w Urzędzie Gminy. Roczny
program współpracy Gminy Otyń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku pu-

blicznego i o wolontariacie został opracowany
po konsultacjach przeprowadzonych w sposób
określony w uchwale Nr L/67/10 Rady Gminy
w Otyniu z dnia 29 paŝdziernika 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności poşytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie. Konsultacje pisemne zgodnie z zarzadzeniem Nr 54/10 Wójta Gminy Otyń z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie" programu
współpracy na rok 2011 Gminy Otyń z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie na temat
projektu uchwały zostały ogłoszone w Biuletynie
Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Otyniu i stronie internetowej gminy
www.otyn.pl, jak równieş przesłane organizacjom działającym na terenie Gminy Otyń.
W wyznaczonym terminie konsultacji, dostarczono formularz zgłoszenia opinii przez
K.S."AMATOR" Bobrowniki, jednak z treści w/w
dokumentu wynikało, iş klub sportowy chciał
złoşyć wniosek o przejęcie przez Radę Sołecką
terenu boiska i wszelkich zabudowań, co nie bylo przedmiotem konsultacji. Więcej opinii
w şadnej formie nie zgłoszono. Wobec czego
konsultacje uznano za waşne i zakończone.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Otyń.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Wiesław Januszewicz
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UCHWAŁA NR V/44/11
RADY POWIATU SŁUBICKIEGO
z dnia 22 lutego 2011r.
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół i placówek
oświatowych Powiatu Słubickiego realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla
stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin
Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 oraz art. 91d pkt 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
(tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z póŝn.
zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
nauczycieli prowadzących zajęcia na stanowiskach
o róşnym tygodniowym wymiarze godzin w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez
Powiat Słubicki ustala się dla kaşdego nauczyciela
indywidualnie, dzieląc sumę przydzielonych nauczycielowi godzin obowiązkowych przez sumę przydzielonych mu części etatów. Wyraşa się to następującym wzorem:

y1, y2,… – oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych określony dla danych stanowisk.
§ 2. Uzyskany z obliczeń wynik, o którym mowa
w § 1, zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, şe ponişej 0,5 godziny pomija się, a co najmniej
0,5 godziny przyjmuje się za pełną godzinę.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście
Słubickiemu.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

W=(x1 + x2) : (x1/y1 + x2/y2)

Przewodnicząca Rady
Kazimiera Jakubowska

gdzie:
x1, x2,… - oznacza ilość godzin poszczególnych stanowisk przydzieloną nauczycielowi,

===================================================================================
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UCHWAŁA NR V/45/11
RADY POWIATU SŁUBICKIEGO
z dnia 22 lutego 2011r.
w sprawie Stypendium i Nagrody Starosty Słubickiego w ramach lokalnego systemu wspierania edukacji
uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół oraz placówek Powiatu Słubickiego
Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z póŝn. zm.),
art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 z póŝn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Tworzy się lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieşy poprzez ustanowienie:
1) stypendium Starosty Słubickiego dla uzdolnionych uczniów, uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Słubicki oraz uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Słubicach,
2) nagrody Starosty Słubickiego dla absolwentów
szkół ponadgimnazjalnych, dla których orga-

nem prowadzącym jest Powiat Słubicki oraz
absolwentów Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Słubicach.
§ 2. Celem świadczeń o charakterze motywacyjnym jest wspieranie edukacji uczniów zdolnych
osiągających wybitne wyniki w nauce, sportowe lub
artystyczne.
§ 3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia i nagrody określa na dany rok
uchwała budşetowa Powiatu Słubickiego.
§ 4. Przyjmuje się regulamin przyznawania stypendium i nagrody Starosty Słubickiego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście
Słubickiemu.
§ 6. Tracą moc:
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1) uchwała Nr XXV/141/08 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 26 sierpnia 2008r. w sprawie Stypendium i Nagrody Starosty Słubickiego w ramach lokalnego systemu wspierania edukacji
uzdolnionych dzieci i młodzieşy szkół oraz placówek Powiatu Słubickiego,

sku osiągnął pozytywne oceny ze
przedmiotów nauczania oraz został:

Poz. 937
wszystkich

1) finalistą międzynarodowego lub ogólnopolskiego konkursu artystycznego,
2) laureatem wojewódzkiego konkursu artystycznego.

2) uchwała Nr XLI/221/09 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XXV/141/08 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 26 sierpnia 2008r. w sprawie Stypendium i Nagrody Starosty Słubickiego w ramach lokalnego systemu wspierania edukacji
uzdolnionych dzieci i młodzieşy szkół oraz placówek Powiatu Słubickiego.

3. Stypendium lub nagroda mogą być przyznane
za szczególne osiągnięcia sportowe uczniowi, który
w roku szkolnym poprzedzającym złoşenie wniosku
osiągnął pozytywne oceny ze wszystkich przedmiotów nauczania oraz:

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

2) zdobył I, II lub III miejsce w wojewódzkich zawodach sportowych.

Przewodnicząca Rady
Kazimiera Jakubowska

4. Warunkiem ubiegania sie o stypendium lub
nagrodę jest uzyskanie pozytywnej oceny z zachowania.

Załącznik
do uchwały Nr V/45/11
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 22 lutego 2011r.

§ 6. 1. Zgłaszający powinien wypełnić formularz
wniosku o przyznanie stypendium lub nagrody
– załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszego regulaminu.

Regulamin przyznawania stypendium i nagrody
Starosty Słubickiego
§ 1. 1. Prawo zgłaszania kandydatów do stypendiów i nagród przysługuje dyrektorom zespołów
szkół i placówek oświatowych po uzyskaniu opinii
rady pedagogicznej.
2. Stypendium nie obejmuje absolwentów szkół
ponadgimnazjalnych i specjalnego ośrodka, dla których przeznaczona jest nagroda.
3. Zgłoszenia kandydatów do stypendium
przyjmowane są w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Słubicach do dnia 15 lipca za rok
szkolny.

1) został finalistą międzynarodowych albo ogólnopolskich zawodów sportowych,

2. Do wniosku o przyznanie stypendium lub nagrody naleşy dołączyć:
1) opinię Rady Pedagogicznej,
2) uwierzytelnione – za zgodność z oryginałem –
kserokopie dokumentów potwierdzających konkretne osiągnięcia kandydata w danym roku
szkolnym,
3) oświadczenie ucznia lub jego rodziców/ opiekunów prawnych (w przypadku niepełnoletniego ucznia) o nieotrzymywaniu stypendium Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej.
4) pisemną zgodę ucznia lub rodziców/opiekunów
prawnych (w przypadku ucznia niepełnoletniego) na przekazanie środków, na wskazany we
wniosku rachunek bankowy,

4. Zgłoszenia kandydatów do nagrody przyjmowane są w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Słubicach, co najmniej 10 dni przed
zakończeniem roku szkolnego.

3. Wnioski niekompletne, niewłaściwie wypełnione lub złoşone po terminie nie będą rozpatrywane.

§ 5. 1. Stypendium lub nagroda mogą być przyznane za szczególne osiągnięcia w nauce uczniowi,
który:

§ 7. 1. Czynności związane z opiniowaniem
wniosków o przyznanie stypendium lub nagrody
przeprowadza komisja stypendialna, w składzie:

1) został finalistą międzynarodowej, krajowej
olimpiady przedmiotowej lub ogólnopolskiego
konkursu wiedzy,

1) przedstawiciel Zarządu Powiatu, jako przewodniczący,

2) został laureatem lub finalistą wojewódzkiej
olimpiady przedmiotowej lub wojewódzkiego
konkursu wiedzy,

2) przewodniczący Komisji Sfery Społecznej Rady
Powiatu Słubickiego,
3) dyrektor Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Słubicach.

3) uzyskał najwyşszą średnią ocen w poszczególnym typie szkoły w zespole szkół, w roku szkolnym poprzedzającym złoşenie wniosku.

2. Posiedzenie komisji stypendialnej zwołuje jej
przewodniczący.

2. Stypendium lub nagroda mogą być przyznane
za szczególne osiągnięcia artystyczne uczniowi, który w roku szkolnym poprzedzającym złoşenie wnio-

3. Wnioski rekomendowane przez komisję stypendialną ostatecznie zatwierdza oraz stypendium
lub nagrodę przyznaje Starosta Słubicki.
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§ 8. 1. Stypendium lub nagroda nie moşe przekraczać minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia
10 paŝdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z póŝn. zm.).
Wysokość stypendium i nagrody w danym roku
budşetowym określa Starosta Słubicki.
2. Stypendium przyznaje uczniowi Starosta na
okres jednego roku szkolnego.
3. Stypendium wypłacane jest w okresie roku
szkolnego w dziesięciu miesięcznych ratach.
4. Nagrodę przyznaje Starosta Słubicki, nagroda
wypłacana jest jednorazowo.

Poz. 937

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach,
w odniesieniu do uczniów wybitnie uzdolnionych,
jednorazową nagrodę Starosta Słubicki moşe przyznać z własnej inicjatywy.
§ 9. Stypendium nie przyznaje się uczniowi, który uzyskał stypendium Prezesa Rady Ministrów lub
Ministra Edukacji Narodowej.
§ 10. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie ostatecznie decyzję podejmuje Starosta Słubicki.
§ 11. Stypendium lub nagroda przekazane zostaną na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu

Pieczęć szkoły
WNIOSEK
O PRZYZNANIE STYPENDIUM STAROSTY SŁUBICKIEGO
1. Imię i nazwisko ucznia ………………………………..........................................................................................
2. Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………………………………………
3. Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………………………….
4. Nazwa zespołu …………………………………………………………………….......................................................
5. Typ szkoły i klasa ………………………………………………………………….......................................................
6. Opis osiągnięć ucznia: ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………..……………………………………………………………….…
………………………………..………………………………………………………………………………………………...…..
7. Nazwa banku, numer rachunku oraz imię i nazwisko właściciela rachunku, na który stypendium ma być
przyznane: .......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..................................................

………………………………………...
Podpis i pieczątka dyrektora szkoły
8. Opinia komisji stypendialnej z dnia: ………………………………………………………………………………...……

………………………………………..
Podpis przewodniczącego komisji
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9. Decyzja Starosty Słubickiego
………………………………………………………………………………………………….…………………………………..

……………………………………….
Podpis i pieczątka Starosty
Załączniki:
1) opinia Rady Pedagogicznej,
2) uwierzytelnione – za zgodność z oryginałem – kserokopie dokumentów potwierdzających konkretne osiągnięcia kandydata w danym roku szkolnym,
3) oświadczenie ucznia lub jego rodziców/ opiekunów prawnych (w przypadku niepełnoletniego ucznia) o nieotrzymywaniu stypendium Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej.
4) pisemna zgoda ucznia lub rodziców/opiekunów prawnych (w przypadku ucznia niepełnoletniego) na przekazanie
środków, na wskazany we wniosku rachunek bankowy,

=======================================================================================
Załącznik Nr 2 do Regulaminu
Pieczęć szkoły

WNIOSEK
O PRZYZNANIE NAGRODY STAROSTY SŁUBICKIEGO

1) Imię i nazwisko ucznia ……………………………….............................................................................................
2) Data i miejsce urodzenia ……………………………………….…………………………………………………………..
3) Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………………………….
4) Nazwa zespołu ……...………………………………………………………………………………………………………..
5) Typ szkoły i klasa ………………………………………...…………………………………………………………………..
6) Opis osiągnięć ucznia:……………….………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….……………..…………………………………………………………
7) Nazwa banku, numer rachunku oraz imię i nazwisko właściciela rachunku, na który stypendium ma być
przyznane:
………………………………………………………………………………………….………................................................
……………………………………………………………………………………..................................................................

..………………………………………
Podpis i pieczątka dyrektora szkoły

8) Opinia komisji stypendialnej z dnia: ………………………………………………………………………………….…..
………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………..
Podpis przewodniczącego komisji
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9) Decyzja Starosty Słubickiego
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………….
Podpis i pieczątka Starosty
Załączniki:
1) opinia Rady Pedagogicznej,
2) uwierzytelnione – za zgodność z oryginałem – kserokopie dokumentów potwierdzających konkretne osiągnięcia kandydata w danym roku szkolnym,
3) oświadczenie ucznia lub jego rodziców/ opiekunów prawnych (w przypadku niepełnoletniego ucznia) o nieotrzymywaniu stypendium Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej.
4) pisemna zgoda ucznia lub rodziców/opiekunów prawnych (w przypadku ucznia niepełnoletniego) na przekazanie
środków, na wskazany we wniosku rachunek bankowy,
7

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

938
9 38

UCHWAŁA NR IV/31/11
RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia 25 lutego 2011r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr II/16/10 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie likwidacji Liceum
Profilowanego w Zespole Szkół Technicznych w Zbąszynku
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688,
Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2003r.
Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055,
Dz. U. z 2007r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r.
Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r.
Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106,
poz. 675) oraz art. 5c pkt. 1 i art. 59 ust. 1, 2 ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703
i Nr 281, poz. 2781, Dz. U. z 2005r. Nr 17, poz. 141,
Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091,
Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, Dz. U. z 2006r.
Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227,
poz. 1658, Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80,
poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180,
poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, Dz. U. z 2008r. Nr 70,
poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235,

poz. 1618, Dz. U. z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31,
poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219,
poz. 1705, Dz. U. z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54,
poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991) uchwala
się, co następuje:
§ 1. Uchyla się uchwałę Rady Powiatu Świebodzińskiego Nr II/16/10 z dnia 30 grudnia 2010r.
w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Technicznych w Zbąszynku.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Świebodzińskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Alojzy Jokiel
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UCHWAŁA NR IV/32/11
RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia 25 lutego 2011r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr II/17/10 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej
w Zespole Szkół Technicznych w Zbąszynku
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002r., Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688,
Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2003r.
Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055,
Dz. U. z 2007r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r.
Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r.
Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106,
poz. 675) oraz art. 5c pkt. 1 i art. 59 ust. 1, 2 ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703
i Nr 281, poz. 2781, Dz. U. z 2005r. Nr 17, poz. 141,
Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091,
Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, Dz. U. z 2006r.
Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227,
poz. 1658, Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80,
poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180,
poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, Dz. U. z 2008r. Nr 70,
poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235,

poz. 1618, Dz. U. z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31,
poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219,
poz. 1705, Dz. U. z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54,
poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991) uchwala
się, co następuje:
§ 1. Uchyla się uchwałę Rady Powiatu Świebodzińskiego Nr II/17/10 z dnia 30 grudnia 2010r.
w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej w Zespole
Szkół Technicznych w Zbąszynku.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Świebodzińskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Alojzy Jokiel
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UCHWAŁA NR IX/39/2011
RADY POWIATU NOWOSOLSKIEGO
z dnia 22 marca 2011r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych
działających na terenie Powiatu Nowosolskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z póŝn. zm.),
w związku z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U.
z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póŝn. zm.) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji
oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówkach
tego samego typu i rodzaju, do których prowadzenia
zobowiązany jest powiat, zakładanych i prowadzonych na terenie powiatu przez podmioty inne niş
ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego.
§ 2. Dotacje, o których mowa w § 1, przeznaczone są wyłącznie na wydatki bieşące związane

z realizacją zadań szkoły i placówki
kształcenia, wychowania i opieki.

w zakresie

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) ustawie – naleşy przez to rozumieć ustawę
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572
z póŝn. zm.),
2) jednostkach oświatowych – naleşy przez to rozumieć szkoły i placówki, o których mowa
w § 1,
3) podmiocie prowadzącym – naleşy przez to rozumieć osobę fizyczną i prawną, inną niş ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego,
prowadzącą szkoły i placówki, o których mowa
w § 1,
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4) powiecie – naleşy przez to rozumieć Powiat
Nowosolski,
5) uczniu – naleşy przez to rozumieć ucznia, słuchacza lub wychowanka,
6) Staroście – naleşy przez to rozumieć Starostę
Nowosolskiego,
7) Starostwie – naleşy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Nowej Soli.
§ 4. Podstawa obliczenia
o których mowa w § 1, jest:

wysokość

dotacji,

1) 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia
w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez powiat – dla podmiotu prowadzącego jednostki oświatowe, o których mowa
w art. 2 pkt 5 i 7 oraz art. 90 ust. 2a ustawy,
2) 50% ustalonej w budşecie powiatu wysokości
wydatków bieşących w przeliczeniu na jednego
ucznia dla szkół tego samego typu i rodzaju dla podmiotu prowadzącego jednostki oświatowe, o których mowa w art. 90 ust. 3 ustawy.
§ 5. W przypadku nieprowadzenia przez powiat
jednostek oświatowych, o których mowa w § 4
pkt 2, podstawą obliczenia wysokości dotacji są wydatki bieşące ponoszone przez najblişszy powiat na
prowadzenie jednostek oświatowych tego samego
typu i rodzaju.
§ 6. 1. Kwota na pierwszy i kolejne miesiące roku
udzielenia dotacji ustalana jest na podstawie informacji o faktycznej liczbie uczniów, według stanu na
dzień 1 kaşdego miesiąca, przekazanej przez podmiot prowadzący w terminie do dnia 10-go kaşdego
miesiąca.
2. Informację sporządza się zgodnie z wzorem
stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Liczba uczniów podana w informacji, o której
mowa w ust. 1, powinna być zgodna ze stanem
w księdze uczniów, a w przypadku liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, powinna być zgodna ze
stanem aktualnym w prowadzonej przez poradnię
ewidencji dzieci korzystających z jej świadczeń.

Poz. 940

3. W przypadku przekroczenia terminu, o którym
mowa w ust. 2 zwrot dotacji następuje wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości podatkowych.
§ 11. 1. Rozliczenie dotacji za dany rok budşetowy podmiot prowadzący zobowiązany jest przedłoşyć w terminie do 15 stycznia następnego roku
2. Rozliczenie dotacji sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do uchwały.
§ 12. Powiat sprawdza prawidłowość rozliczenia
dotacji, o którym mowa w § 11 w terminie 14 dni od
otrzymania rozliczenia, a następnie powiadamia
podmiot prowadzący o przyjęciu rozliczenia.
§ 13. Podmiot prowadzący zobowiązany jest do
prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej
w sposób umoşliwiający identyfikację poszczególnych wydatków bieşących finansowanych z dotacji.
§ 14. 1. Podmiot prowadzący jednostkę oświatową, która w roku budşetowym zakończyła działalność, zobowiązany jest do przekazania w terminie
do dnia 15-go miesiąca następującego po miesiącu
zakończenia działalności:
1) informacji o faktycznej liczbie uczniów w ostatnim miesiącu otrzymania dotacji według wzoru
stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały;
2) rozliczenia dotacji, sporządzonego według wzoru, o którym mowa w § 11 ust. 2.
2. Wynikająca z rozliczenia nadpłata dotacji podlega zwrotowi zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.
§ 15. Powiatowi przysługuje prawo kontroli:
1) liczby uczniów – na podstawie dokumentacji
organizacyjnej i przebiegu nauczania,
2) sposobu wykorzystania dotacji – na podstawie
dokumentacji finansowo-księgowej.
§ 16. 1. Kontrola przeprowadzana jest na podstawie zarządzenia Starosty.
2. Po wydaniu zarządzenia, o którym mowa
w ust. 1, powiadamia się podmiot prowadzący
o terminie i zakresie kontroli.

§ 7. 1. Podmiot prowadzący składa wniosek
o udzielenie dotacji w terminie do 30 września roku
poprzedzającego rok udzielania dotacji.

§ 17. Kontrolę przeprowadzają pracownicy Starostwa na podstawie imiennych upowaşnień Starosty, określających:

2. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 2 do
uchwały.

1) imię i nazwisko osoby przeprowadzającej kontrolę,

§ 8. Dotacja jest przekazywana w dwunastu częściach, począwszy od stycznia następnego roku po
złoşeniu wniosku, o którym mowa w § 7.

2) nazwę jednostki kontrolowanej,

§ 9. Przekazywanie części dotacji następuje
w terminie do ostatniego dnia kaşdego miesiąca.
§ 10. 1. Dotację naleşy wydatkować do 31 grudnia danego roku
2. Środki niewykorzystane do końca roku budşetowego podlegają zwrotowi nie póŝniej niş do
31 stycznia następnego roku

3) zakres przedmiotowy kontroli,
4) termin i miejsce przeprowadzenia kontroli.
§ 18. Kontrolujący mają prawo badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą
mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wydatkowania dotacji oraz şądać udzielenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień dotyczących wydatkowanych
kwot dotacji, a takşe wykonania stosownych kopii
dokumentów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem.
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§ 19. 1. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący
sporządzają protokół w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach, po jednym dla kaşdej ze stron.

2. Dotacja wraz z odsetkami, podlega zwrotowi
w terminie 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności,
o których mowa w ust. 1.

2. Jednostka kontrolowana moşe zgłosić kontrolującym w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, umotywowane zastrzeşenia co do treści zawartych w tym protokole.

§ 22. W sprawach, których nie reguluje niniejsza
uchwała mają zastosowanie przepisy ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o finansach publicznych.

§ 20. 1. Na podstawie protokołu kontroli sporządzane jest pisemne wystąpienie pokontrolne zawierające zalecenia pokontrolne.
2. W terminie 14 dni od daty doręczenia wystąpienia pokontrolnego jednostka kontrolowana moşe
skierować pisemne zastrzeşenia do Zarządu Powiatu.
§ 21. 1. W przypadku stwierdzenia okoliczności,
które skutkują obowiązkiem zwrotu części lub całości dotacji pobranej nienaleşnie, w nadmiernej wysokości lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, Starosta wzywa podmiot prowadzący do
zwrotu dotacji wraz z odsetkami jak dla zaległości
podatkowych, naliczonymi zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosolskiego.
§ 24. Traci moc uchwała Nr XXVI/172/2001 Rady
Powiatu Nowosolskiego z dnia 25 kwietnia 2001r.
w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji
niepublicznym szkołom, placówkom oświatowo –
wychowawczym i opiekuńczo – wychowawczym.
§ 25. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jarosław Suski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IX/39/2011
Rady Powiatu Nowosolskiego
z dnia 22 marca 2011r.

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

…………………….. dnia ….......................

(pieczątka podmiotu prowadzącego)

(miejscowość i data)

Starosta Nowosolski
ul. Moniuszki 3 B
67-100 Nowa Sól
INFORMACJA O FAKTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW
w miesiącu …............................. w roku …............... r.
rok szkolny ……………………
1. Nazwa jednostki oświatowej …..............................................................................................................................
….......................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
2.Podmiot prowadzący jednostkę oświatową
……………………………………………………………………………………………………………………….……………..
…...................................................................................…................................................................................
3. Na dzień 1 ……………………….…… (miesiąc i rok) liczba uczniów wynosi………………………………………..
(zgodnie ze stanem odpowiednio w księdze uczniów lub innymi dokumentami jednostki oświatowej)
….................…...................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
…...........................................................................
(pieczątka i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania podmiotu prowadzącego)
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IX/39/2011
Rady Powiatu Nowosolskiego
z dnia 22 marca 2011r.

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

………………… dnia ………………….

(pieczątka podmiotu prowadzącego)

(miejscowość i data)

Starosta Nowosolski
ul. Moniuszki 3 B
67-100 Nowa Sól
WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI
na rok …...........................
złożony do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji
1. Dane podmiotu prowadzącego jednostkę oświatową:
1) nazwa podmiotu:.............................................................................................................................................
2) siedziba/adres, telefon, fax, e-mail:........................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
2. Dane jednostki oświatowej:
1) nazwa…...................................................................................…....................................................................
2) adres, telefon, fax, e-mail........................................................................................................................................
3. Typ, rodzaj:…..….....................................................................................................................................................
4. Regon, NIP:………….…………………………………………………………………………………………………………
5. Numer i data wydania zaświadczenia o wpisie jednostki oświatowej do ewidencji niepublicznych
szkół/placówek:.......................................…................................................................................................................
6. Numer i data wydania aktualnej decyzji o nadaniu szkole uprawnień szkoły publicznej (w przypadku szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej)…...…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Planowana liczba uczniów w roku ……….. ……..
a) od 1 stycznia do 31 sierpnia ……………………..
b) od 1 września do 31 grudnia …………………….
8. Nazwa banku i numer rachunku bankowego podmiotu prowadzącego, na który naleşy przekazać dotację
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. Zobowiązuję się do comiesięcznego składania informacji o faktycznej liczbie uczniów oraz niezwłocznego
zgłoszenia ewentualnych zmian w informacjach podanych we wniosku.
10. Miesiąc, od którego jednostka oświatowa rozpocznie działalność…………………………………………………

…................................................................
(pieczątka i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania podmiotu prowadzącego)
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IX/39/2011
Rady Powiatu Nowosolskiego
z dnia 22 marca 2011r.

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

……………………dnia …...............................

(pieczątka podmiotu prowadzącego)

(miejscowość i data)

Starosta Nowosolski
ul. Moniuszki 3B
67-100 Nowa Sól
ROZLICZENIE ROCZNE DOTACJI
otrzymanej w roku …............
1.Podmiot prowadzący, jego adres lub siedziba....................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
2. Nazwa i adres jednostki oświatowej.................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
3. Faktyczna liczba uczniów w okresie rozliczeniowym …...................................................................................
4. Kwota przekazanej dotacji …..........................................................................................................................
5. Kwota dotacji naleşnej …................................................................................................................................
6. Rodzaj i wysokość wydatków zrealizowanych na dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej
w zakresie kształcenia, wychowania i opieki (wyłącznie wydatki bieşące):

Lp.
1
2
3

Nazwa wydatków zrealizowanych na dofinansowanie realizacji zadań
jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki
(wyłącznie wydatki bieżące)
Wynagrodzenia osób zatrudnionych oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń
Zakup towarów i usług
Wydatki związane z funkcjonowaniem i realizacją statutowych zadań jednostki oświatowej
Razem

Kwota wydatków
sfinansowana z dotacji

7. Kwota niewykorzystanej dotacji …..................................................................................................................
8. Kwota dotacji do wyrównania …....................................................................................................................
9. Oświadczam, şe wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.
……………………………
(sporządził, data, tel.)

40

..…......................................................................
(pieczątka i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu prowadzącego)
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UCHWAŁA NR IX/44/2011
RADY POWIATU NOWOSOLSKIEGO
z dnia 22 marca 2011r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowej Soli
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z póŝn. zm.) uchwala się, co następuje:

6) rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących
orzekania o niepełnosprawności,
7) udzielania informacji o ulgach i uprawnieniach wynikających z posiadanego orzeczenia,

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa
Powiatowego w Nowej Soli, stanowiącym załącznik
do uchwały Nr VI/34/2007 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 2 marca 2007r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowej Soli wprowadza się następujące
zmiany:

8) wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej,
9) sporządzania sprawozdań z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
10) współpracy w sprawach orzecznictwa z Wojewódzkim Zespołem do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności i innymi instytucjami,

1. § 32a otrzymuje brzmienie:
„Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania w zakresie:
1) wydawania i przyjmowania wniosków o ustalenie niepełnosprawności i wystawienie legitymacji,
2) przyjmowania i rejestrowania wniosków
o orzeczenie niepełnosprawności w elektronicznym systemie "KSMOON",
3) udzielania informacji o procedurze orzekania
o niepełnosprawności,

11) bieşącego monitorowania przepisów dotyczących ulg i uprawnień osób niepełnosprawnych.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Nowosolskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jarosław Suski

4) wydawania orzeczeń o niepełnosprawności,
5) rozpatrywania odwołań od decyzji składów
orzekających,

===================================================================================
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UCHWAŁA NR V/37/11
RADY POWIATU ŻARSKIEGO
z dnia 29 marca 2011r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żarskiego
na rok 2011
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.),
art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001r.
Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004r. Nr 53,
poz. 533 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Burmistrzów
Miast: Şar, Łęknicy, Lubska, Jasienia oraz Wójtów
Gmin: Brody, Lipinki Łuşyckie, Przewóz, Tuplice,
Trzebiel, Şary oraz Lubuskiej Izby Aptekarskiej
w Zielonej Górze, uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Şarskiego
w brzmieniu załącznika Nr 1 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Przewodniczący Rady
Janusz Dudojć
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Załącznik
do uchwały Nr V/37/11
Rady Powiatu Żarskiego
z dnia 29 marca 2011r.

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żarskiego w roku 2011:

L.p.

1.
2.

-

8ºº -16ºº

nieczynne

-

9ºº -20ºº

9ºº -13ºº

-

10ºº -18ºº

8ºº -14ºº

-

Şary, ul. Rynek 15.

8ºº -19ºº

9ºº -14ºº

-

8ºº -18ºº

9ºº -14ºº

-

8ºº -18ºº

8ºº -14ºº

-

cała doba

cała doba

cała doba

9ºº -19ºº

9ºº -14ºº

-

8ºº - 21ºº

8ºº -13ºº

-

8ºº - 19ºº

8ºº -13ºº

-

8ºº - 20ºº

8ºº -18ºº

-

8ºº - 20ºº

9ºº -14ºº

8ºº - 20ºº

8³º - 14ºº

-

8ºº - 19ºº

9ºº -14ºº

-

8ºº -19ºº

9ºº -13ºº

-

8ºº - 20ºº

9ºº -13ºº

-

8ºº - 19ºº

9ºº -14ºº

-

9ºº -22ºº

9ºº -22ºº

w Lubsku (plan w załączeniu)

8ºº -19ºº

8ºº -14ºº

w Lubsku (plan w załączeniu)

9ºº -18 ºº

9ºº -14ºº

w Lubsku (plan w załączeniu)

8ºº -18 ºº

9ºº -14ºº

w Lubsku (plan w załączeniu)

Apteka ,,Targowa”,

11.

Apteka ,,Vita”,

12.

Apteka ,Miętowa”,

13.

Apteka,

14.

Apteka, KoNrad
Jaskulski

15.

Apteka Łużycka

16.

Apteka ,,Rodzinna”,

17.

Apteka ,,Farmed”,

18.

Apteka, Paweł Woźniak
Apteka ,,Wega”,
Apteka „Profarm2000”

21.

Apteka ,,Salus”,

22.

Apteka ,,Opium”,

24.

9ºº -13ºº

-

10.

23.

8ºº -20ºº

8ºº -13ºº

Apteka ,,W Pasażu”,

20.

-

8ºº -19ºº

Apteka "Zielona"
J.Konowałów
Apteka ,,W Rynku”,
Apteka ,,Pod Murzynkiem”,
Apteka ,,Pod Orłami”,

9.

19.

9ºº -14ºº

Şary, ul. Wieniawskiego 3 b
Şary, ul. Chopina
28 b
Şary, ul. Skarbowa
2
Şary, ul. Szarych
Szeregów 35
Şary, ul. Wrocławska 15.
Şary, ul. Rynek 8/9.

Apteka ,,Medikal”,

8.

8ºº -20ºº

Apteka ,,Pod Topolami”,
Apteka im. Kosmy
i Damiana,

4.

7.

Dyżury całodobowe, w niedziele,
święta i dni wolne
od pracy

Adres

Apteka,

6.

Godziny
otwarcia
w soboty

Nazwa apteki

3.

5.

Godziny otwarcia
w dni powszednie

Apteka
,,Mandragora”,
Apteka ,,Na Bohaterów”,

Şary, ul. B. Chrobrego
Şary, ul. Moniuszki
11.
Şary, ul. Lotników
16.
Şary, ul. Podchorąşych 4.
Şary, ul. Moniuszki
36.
Şary, ul. Podchorąşych 22.
Şary, ul. Buczka
12.
Şary, ul. Strzelców
10.
Şary, ul. Okrzei 22.
Şary, ul. Wieniawskiego 16.
Şary, ul. Osadników Wojskowych
31/33
Şary, ul. Okrzei 9
Şary, ul. Domańskiego 2.
Lubsko, ul. Krakowskie Przedmieście 31
Lubsko, ul. Popławskiego 1.
Lubsko, ul. Przemysłowa 31 e
Lubsko, ul. Bohaterów 3.
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wg planu dyşurów aptek

wg planu dyşurów aptek

wg planu dyşurów aptek
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Apteka
,,Słoneczna”,
Apteka ,,Pod Basztą’’,
Apteka ,,Pod Łabędziami’’,

25.
26.
27.
28.

Apteka,

29.

Apteka „ Łużycka”,

30.

Apteka ,,Vitamina”,

31.

Apteka ,,Vitamina”,

33.

Punkt Apteczny
„Arnika”,
Apteka „Arnika”,

34.

Apteka ,,Nowa”,

35.

Apteka, B Stokłosa

36.

Punkt Apteczny„Melisa”,

37.

Apteka Yaro,

38.

Punkt Apteczny,

39.

Punkt Apteczny,

32.

Lubsko, ul. XX –
lecia 87.
Lubsko, ul. Zieleniecka 2.
Lubsko ul. Reja 1719.
Przewóz, ul. Wojska Polskiego 13.
Tuplice, ul. 9 Maja
5a
Łęknica, ul. Wojska Polskiego 1a
Łęknica, ul. 1-go
maja 4.
Brody Şarskie ul.
Wolności 11.
Zasieki 75.
Jasień, ul. XX lecia 20a
Jasień, ul. Powstańców Warszawskich 2.
Mirostowice Dolne
, pl. Kościelny 19.
Trzebiel , ul. Rynek
2.
Bronowice, ul.
Kościuszki 18.
Lipinki Łuşyckie,
ul. Şarska 4.

– 5166 –

Poz. 942
wg planu dyşurów aptek

8ºº -19ºº

9ºº -14ºº

w Lubsku (plan w załączeniu)

9ºº -17ºº

9ºº -13ºº

w Lubsku (plan w załączeniu)

8ºº -18ºº

8ºº -14ºº

w Lubsku (plan w załączeniu)

8ºº -18ºº

8ºº -12ºº

Pogotowie Pracy

9ºº -18 ºº

9ºº -13ºº

-

8ºº -16ºº

9ºº -13ºº

-

10ºº -18ºº

9ºº -16ºº

9ºº -18ºº

9ºº -13ºº

-

9ºº -17ºº

9ºº -14ºº

-

8ºº -19ºº

9ºº -13ºº

Pogotowie Pracy

8ºº -18ºº

9ºº -13ºº

-

pn.10ºº-17ºº wt. 8ºº
-15°°, śr. 9ºº -15°°,
czw. 9ºº -15°°, pt.
9ºº -15°°

9ºº -12ºº

8ºº -18ºº

9ºº -14ºº

9ºº -16ºº

nieczynne

9ºº -17ºº

nieczynne

wg planu dyşurów aptek
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Plan dyżurów aptek w Lubsku na rok 2011 Apteki pełnią dyżur od godziny 8 00 do godziny 2200
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Termin pełnienia dyżuru
Od
Do
03.01.2011
09.01.2011
10.01.2011
6.01.2011
17.01.2011
23.01.2011
24.01.2011
30.01.2011
31.01.2011
06.02.2011
07.02.2011
13.02.2011
14.02.2011
20.02.2011
21.02.2011
27.02.2011
28.02.2011
06.03.2011
07.03.2011
13.03.2011
14.03.2011
20.03.2011
21.03.2011
27.03.2011
28.03.2011
03.04.2011
04.04.2011
10.04.2011
11.04.2011
17.04.2011
18.04.2011
24.04.2011
25.04.2011
01.05.2011
02.05.2011
08.05.2011
09.05.2011
15.05.2011
16.05.2011
22.05.2011
23.05.2011
29.05.2011
30.05.2011
05.06.2011

Nazwa apteki
Słoneczna
Salus
Opium
Pod Basztą
Bohaterów
Opium
Pod Łabędziami
Słoneczna
Salus
Opium
Pod Basztą
Bohaterów
Opium
Pod Łabędziami
Słoneczna
Salus
Opium
Pod Basztą
Bohaterów
Opium
Pod Łabędziami
Słoneczna
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
9 42

06.06.2011
13.06.2011
20.06.2011
27.06.2011
04.06.2011
11.07.2011
18.07.2011
25.07.2011
01.08.2011
08.08.2011
15.08.2011
22.08.2011
29.08.2011
05.09.2011
12.09.2011
19.09.2011
26.09.2011
03.10.2011
10.10.2011
17.10.2011
24.10.2011
31.10.2011
07.11.2011
14.11.2011
21.11.2011
28.11.2011
05.12.2011
12.12.2011
19.12.2011
26.12.2011
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12.06.2011
19.06.2011
26.06.2011
03.07.2011
10.07.2011
17.07.2011
24.07.2011
31.07.2011
07.08.2011
14.08.2011
21.08.2011
28.08.2011
04.09.2011
11.09.2011
18.09.2011
25.09.2011
02.10.2011
09.10.2011
16.10.2011
23.10.2011
30.10.2011
06.11.2011
13.11.2011
20.11.2011
27.11.2011
04.12.2011
11.12.2011
18.12.2011
25.12.2011
01.01.2012
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Salus
Opium
Pod Basztą
Bohaterów
Opium
Pod Łabędziami
Słoneczna
Salus
Opium
Pod Basztą
Bohaterów
Opium
Pod Łabędziami
Słoneczna
Salus
Opium
Pod Basztą
Bohaterów
Opium
Pod Łabędziami
Słoneczna
Salus
Opium
Pod Basztą
Bohaterów
Opium
Pod Łabędziami
Słoneczna
Salus
Opium
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INFORMACJA
WÓJTA GMINY ŻARY
z dnia 31 marca 2011r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali
mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze
gminy Żary
Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2010 położonych na obszarze Gminy Żary
a) I półrocze

Powierzchnia
lokalu

Ponişej 40m

2

40m2 do 60m2
Powyşej 60 m2
do 80 m2
Powyşej 80 m

2

Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu
Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego
Standard
Do 1918 r.
1919-1945
1946-1970
1971-2002
Po 2002 r.
lokalu
Zły
dobry
Zły
dobry
Zły
dobry
Zły
dobry
Zły
dobry
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

1)
1,80

4,01

2,00

2,00
4,01

b) 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
Do 1918 r.
1919-1945
1946-1970
1971-2002
Po 2002 r.
lokalu
Zły
dobry
Zły
dobry
Zły
dobry
Zły
dobry
Zły
dobry
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

1)
1,80

4,01

2,00

2,00
4,01

* – podać nazwę gminy/dzielnicy oraz ulicy ** – stawkę czynszu oblicza sie dzieląc aktualny czynsz za dany lokal przez jego powierzchnie uşytkowa; A – standard wysoki (wyposaşenie w instalacje centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku) B – standard
średni (wyposaşenie w instalacje 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, 2) stawka czynszu najwyşsza; lub jedna stawka czynszu w przypadku informacji tylko o jednej stawce
czynszu
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WYROK
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT I SA/GO 265/09
z dnia 18 czerwca 2009r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:
Przewodniczący

Sędzia NSA Jan Grzęda

Sędziowie

Sędzia WSA Jacek Niedzielski
(spr.)
Sędzia WSA Barbara Rennert

Protokolant

st. sekr. sąd. Agnieszka Baczuń

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 czerwca
2009r. sprawy ze skargi Prokuratora Okręgowego
w Zielonej Górze na uchwałę Rady Gminy w Niegosławicach z dnia 6 grudnia 2004r. Nr XXIV/105/2004
w przedmiocie określenia wysokości stawek, zwolnień oraz wzorów formularzy na podatek od nieruchomości stwierdza
niewaşność § 2 pkt. 3 i 4 uchwały Rady Gminy w Niegosławicach z 6 grudnia 2004r.
Nr XXIV/105/2004 w sprawie określenia wysokości stawek, zwolnień oraz wzorów formularzy na podatek od nieruchomości.
UZASADNIENIE
Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze działając na
podstawie art. 3 § 2 pkt 5, art. 50 § 1 i art. 53 § 3
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U.
Nr 153, poz. 1270), zwaną dalej P.p.s.a. oraz art. 5
ustawy z dnia 20 czerwca 1985r. o prokuraturze
(Dz. U. z 2002r. Nr 2, poz. 206 ze zm.) zaskarşył do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uchwałę
Rady Gminy w Niegosławicach z dnia 6 grudnia
2004r. Nr XXIV/105/2004 w sprawie określenia wysokości stawek, zwolnień oraz wzorów formularzy
na podatek od nieruchomości w części obejmującej
§ 2 pkt 3 i pkt 4 w/w uchwały.
Zaskarşonej uchwale zarzucono raşące naruszenie
prawa – art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 121, poz. 844 z 2006r. ze zm.) poprzez
ustanowienie w § 2 pkt 3 w/w uchwały ulgi w zobowiązaniu podatkowym w podatku od nieruchomości
w wysokości odpowiadającej zobowiązaniu podatkowemu przypadającemu od powierzchni budynków gospodarczych, niewykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, przekraczającej
60m będących własnością osób fizycznych, pomimo
braku po stronie rady gminy kompetencji do stosowania ulg podatkowych oraz raşące naruszenie
prawa – tj. art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991

roku o podatkach i opłatach lokalnych, poprzez
ustanowienie w § 2 pkt 4 w/w uchwały zwolnienia
w podatku od nieruchomości dla osób samotnych,
które osiągnęły wiek 70 lat i są właścicielami budynków lub ich części, za wyjątkiem budynków wydzierşawionych, oddanych w uşyczenie, wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,
pomimo braku po stronie rady gminy kompetencji
do ustanawiania zwolnień podatkowych o charakterze mieszanym podmiotowo-przedmiotowym.
Wskazując na powyşsze zarzuty wniesiono na podstawie art. 147 § 1 P.p.s.a. o stwierdzenie niewaşności uchwały Rady Gminy w Niegosławicach z dnia
6 grudnia 2004r. Nr XXIV/105/2004 w części – to jest
§ 2 pkt 3 i § 2 pkt 4 w/w uchwały.
Uzasadniając swoje stanowisko Prokurator Okręgowy wskazał, şe w dniu 6 grudnia 2004r. Rada Gminy
w Niegosławicach podjęła uchwałę Nr XXIV/105/04
w sprawie określenia wysokości stawek, zwolnień
oraz wzorów formularzy na podatek od nieruchomości.
Uchwała ta opublikowana została w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia
13 grudnia 2004r. Nr 104, poz. 1659.
Jako podstawę prawną podjęcia powyşszej uchwały
wskazano art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. Nr 142/2001, poz. 1591 ze zm.), art. 5 ust. 1,
art. 6 ust. 12 i 13, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. Nr 9/2002, poz. 84 z póŝn. zm.).
W § 2 w/w uchwały postanowiono, iş zwalnia się od
podatku od nieruchomości:
1) budynki, budowle lub ich części oraz grunty stanowiące własność gminy, inne niş wymienione
w art. 2 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, za wyjątkiem wydzierşawionych
lub oddanych w uşyczenie,
2) budynki lub ich części słuşące działalności kulturalnej.
3) powierzchnię powyşej 60m2 budynków gospodarczych stanowiące własność osób fizycznych,
za wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,
4) budynki lub ich części będące własnością osób
samotnych, które osiągnęły wiek 70 lat, za wyjątkiem wydzierşawionych, oddanych w uşyczenie, wykorzystywanych do prowadzenia
działalności gospodarczej.
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Wskazano, şe analiza przepisów § 2 pkt 3 i pkt 4
uchwały Rady Gminy w Niegosławicach z dnia
6 grudnia 2004r. pozwala na stwierdzenie, iş regulacje te raşąco naruszają przepisy rangi ustawowej, to
jest art. 317 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz
art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
poprzez ustanowienie ulgi w zobowiązaniu podatkowym z tytułu posiadania budynków gospodarczych niewykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej oraz zwolnienia z podatku od
nieruchomości budynkowych, tych właścicieli którzy
osiągnęli wiek 70 lat, pomimo braku po stronie rady
gminy kompetencji do stosowania ulg podatkowych
oraz zwolnień podatkowych o charakterze mieszanym, podmiotowa-przedmiotowym.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie
gminnym, do wyłącznej właściwości rady gminy
naleşy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych
ustawach. Jednocześnie zgodnie z treścią art. 40
ust. 1 tej samej ustawy, radzie gminy przysługuje
prawo stanowienia aktów prawa miejscowego
obowiązujących na obszarze gminy jedynie na podstawie i w granicach upowaşnień zawartych
w ustawach.
Regulacje rangi ustawowej określające kompetencje
organów gminy w sprawach z zakresu podatku od
nieruchomości zawiera ustawa o podatkach i opłatach lokalnych.
Ustawa powyşsza w 7 ust. 3 w brzmieniu obowiązującym na dzień podjęcia zakwestionowanej uchwały
stanowiła, iş rada gminy, w drodze uchwały, moşe
wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niş
określone w ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych oraz w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 paŝdziernika 2003r. o zmianie ustawy o specjalnych
strefach ekonomicznych i niektórych ustaw.
Wskazano, iş w polskim systemie prawnym nie występuje w konstrukcji podatku częściowe z niego
zwolnienie. Przepisy prawa, w tym w szczególności
art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej odróşniają bowiem zwolnienie podatkowe od ulgi podatkowej. Podkreślono, şe w doktrynie prawa podatkowego przyjmuje się, iş zwolnienie podatkowe to
wyłączenie z zakresu podmiotowego danego podatku pewnej kategorii podmiotów (zwolnienie podmiotowe) lub wyłączenie z przedmiotu danego podatku pewnej kategorii sytuacji faktycznych lub
prawnych (zwolnienie przedmiotowe), podczas gdy
ulga w podatku sprowadza się do zmniejszenia rozmiarów podstawy opodatkowania, stawki podatkowej, czy teş kwoty podatku, przybierając postać odliczeń od podstawy opodatkowania, obnişek stawek
podatkowych lub odliczeń od kwoty podatku.
Brak jest przy tym podstaw do utoşsamiania ze sobą
pojęć ulgi i zwolnienia podatkowego. Są to pojęcia
rozłączne, a róşnicę między nimi wyeksponował
m.in. W. Nykiel, stwierdzając, şe zwolnienie oznacza
„definitywne wyłączenie określonych przepisami
podmiotów lub przedmiotów spod opodatkowania,
podczas gdy ulgi oznaczają zmniejszenie rozmiarów
uiszczanego podatku”. W tym sensie ulga stanowi zdaniem autora –„swoistą korektę podstawy, stawki
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lub kwoty podatku, czyli ilościowych (kwantytatywnych) elementów konstrukcji podatku”. Zwolnienie
nie jest teş „krańcowym przypadkiem ulgi” (W. Nykiel, Ulgi i zwolnienia w konstrukcji prawnej podatku, Warszawa 2002, s. 29 ).
Tak pojmowanej definicji ulgi z pewnością odpowiada rozwiązanie ukształtowane w przepisie § 2 pkt
3 uchwały Rady Gminy w Niegosławicach z dnia
6 grudnia 2004r. zgodnie, z którym podstawa opodatkowania w przypadku budynków gospodarczych
o powierzchni liczącej ponad 60 m jest korygowana
poprzez obnişenie powierzchni podlegającej opodatkowaniu do tejşe wielkości granicznej. Nie jest
ono w takim razie rodzajem zwolnienia podatkowego, albowiem nie wyłącza definitywnie określonych
przedmiotów (w tym przypadku budynków gospodarczych, niewykorzystywanych do prowadzenia
działalności gospodarczej) spod opodatkowania,
a jedynie zmniejsza rozmiar uiszczanego podatku.
Dla powyşszej oceny nie ma znaczenia okoliczność,
iş w zakwestionowanej uchwale ulga podatkowa dla
wskazanej powyşej kategorii posiadaczy nieruchomości nazwana została „zwolnieniem", gdyş nie
nazwa instytucji prawnej lecz jej treść decyduje
o zaliczeniu jej do kategorii zwolnień bądŝ ulg.
Rozróşnienie tych dwóch pojęć prowadzi do stwierdzenia, şe rada gminy jest uprawniona do wprowadzenia ulg podatkowych tylko wówczas, gdy w danym przepisie ustawowym uşyte jest pojecie ulgi,
które nie występuje w art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, dotyczącym jedynie zwolnień podatkowych.
Podkreślono, şe w sferze stanowienia aktów prawa
miejscowego uchwalanych na podstawie delegacji
ustawowej, a więc mających charakter aktów wykonawczych do działalności organów władzy publicznej nie stosuje się zasady, şe „dozwolone jest to co
nie jest zabronione", lecz regułę, şe „dozwolone jest
tylko to co prawo wyraŝnie przewiduje". Wskazuje
na powyşsze art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowiący, iş organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Naleşy zatem
uznać, iş zwolnienie osób fizycznych (a więc tylko
jednej z kategorii podatników wymienionych
w art. 3 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) z obowiązku zapłaty podatku naleşnego od
powierzchni posiadanych budynków gospodarczych, niewykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, przekraczającej 60m2, stanowi ulgę, której rada gminy nie moşe wprowadzać.
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie przyznaje bowiem organowi stanowiącemu gminy prawa do wprowadzania ulg w podatku od nieruchomości oraz prawa do określenia zasad ich przyznawania, zaś uprawnienie stosowania ulg w odniesieniu do podatku od nieruchomości zostało zgodnie
z art. 67a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa zastrzeşone do wyłącznej kompetencji organu podatkowego, którym zgodnie z art. 13
§ 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej jest wójt (burmistrz,
prezydent miasta).
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Wskazano, şe takie stanowisko wyraşane jest
w orzecznictwie sądów administracyjnych, w tym
w szczególności w wyrokach: Naczelnego Sądu
Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 grudnia
2007r., sygn. II FSK 1238/06 (publ. System Informacji
Prawnej Lex Nr 321333), Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie z dnia 26 paŝdziernika
2006r., sygn. I SA/Go 2324/05, z dnia 27 listopada
2008r. sygn. I SA/Go 876/08 i z dnia 10 lutego 2009r.,
sygn. I SA/Go 2/09 (wszystkie publ. w Centralnej
Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych), Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 6 maja 2004r., sygn. I SA/Po 153/04 (publ.
System Informacji Prawnej Lex Nr 122056), Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 17 czerwca 2005r., I SA/G1 583/05 (niepublikowane), Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Rzeszowie z dnia 20 kwietnia 2004 sygn. SA/Rz
128/03 (publ. w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów
Administracyjnych), Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku z dnia
14 sierpnia 2002 sygn. SA/Gd 348/02 (publ. w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych)
oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 lutego 2000r., sygn. III SA 986/99
(niepublikowane) jak i orzecznictwie organów nadzoru nad samorządem gminnym, w tym na przykład
w uchwałach Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze z dnia 27 kwietnia 2007r. Nr 81/07
(publ. System Informacji Prawnej Lex Nr 276689)
i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
z dnia 1 sierpnia 2006r., Nr 126/XXVII/06 (publ. System Informacji Prawnej Lex Nr 417367), a takşe
w piśmiennictwie, np. w L. Etel, S. Presnarowicz,
G. Dudar, „Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny.
Podatek leśny. Komentarz", wyd. ABC, rok wyd.
2008, teza 24 do art. 7 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 o podatkach i opłatach lokalnych oraz w przywołanej juş powyşej monografii W. Nykiela, „Ulgi
i zwolnienia w konstrukcji prawnej podatku".
Odnosząc się do drugiego z zaskarşonych przepisów, to jest § 2 pkt 4 uchwały wskazano, iş zgodnie
z art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej kaşdy
jest obowiązany do ponoszenia cięşarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych
w ustawie, przy czym art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, iş nakładanie podatków,
innych danin publicznych, określanie podmiotów,
przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych,
a takşe zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy. Przywoływany juş powyşej
art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
stanowi zaś, şe rada gminy, w drodze uchwały, moşe wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niş
określone w przepisach rangi ustawowej. Z przytoczonych przepisów wynika jednoznacznie, iş rada
gminy nie ma uprawnień do wprowadzania zwolnień
mieszanych,
to
jest
podmiotowoprzedmiotowych w podatku od nieruchomości.
Udzielenie osobom samotnym, które ukończyły
69 lat (czyli osiągnęły wiek lat 70) zwolnienia z podatku od będących w ich posiadaniu budynków lub
ich części, za wyjątkiem wydzierşawionych, oddanych w uşyczenie, wykorzystywanych do prowadze-
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nia działalności gospodarczej stanowi zaś klasyczny
przykład przywileju podatkowego o charakterze
mieszanym podmiotowo-przedmiotowym.
Obejmuje ono swoim zasięgiem pewną ogólnie
określoną kategorię zdarzeń skutkujących powstaniem zobowiązania podatkowego podatku od nieruchomości jaką jest posiadanie niewykorzystywanych
do prowadzenia działalności gospodarczej budynków lub ich części, a jednocześnie fakt zwolnienia
ściśle łączy z cechami indywidualnymi podatnika nie
związanymi zupełnie z przedmiotem opodatkowania
takimi jak jego wiek i prowadzenie jednoosobowego
gospodarstwa domowego. Zwolnienie to ma zatem,
niezaleşnie od redakcyjnej formy jego sformułowania wysuwającej na pierwszy plan elementy przedmiotowe w istocie charakter mieszany podmiotowoprzedmiotowy, gdyş w zwol-nieniu uchwałodawca
w sposób wyraŝny określił podmiot, do którego jest
adresowane - to osoby samotne, które osiągnęły
określony wiek.
Podkreślono, iş skoro z trzech grup podatników podatku od nieruchomości wymienionych w art. 3
ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
(osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne) zwolnienie dotyczy tylko części jednej grupy –
samotnych osób fizycznych w określonym wieku –
to nie moşe ulegać şadnej wątpliwości, şe ma ono
przede wszystkim charakter podmiotowy. Skoro zaś
şaden przepis prawa nie przyznaje gminie kompetencji do ustanawiania zwolnień o charakterze podmiotowym, a przepis art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w sposób oczywisty i wyraŝny zastrzega, iş zwolnienia takowe mogą być ustanawiane wyłącznie w drodze ustawy to uznać naleşy, iş
rada gminy nie posiada równieş kompetencji do
wprowadzania do systemu prawa podatkowego
zwolnień o charakterze mieszanym.
Ustanowienie przez radę gminy takowych zwolnień
musi być zatem uznane za stanowiące oczywistą
i raşąca obrazę prawa. Wskazano, şe analogiczne
stanowisko wyraşane jest równieş w orzecznictwie,
w tym na przykład w wyrokach Naczelnego Sądu
Administracyjnego w Warszawie z 5 stycznia 2005
roku, sygn. FSK 961/04, z 14 sierpnia 2007, sygn.
II FSK 909/06, z 14 sierpnia 2007r., sygn. II FSK
911/06 (wszystkie publ. w Centralnej Bazie Orzeczeń
Sądów Administracyjnych), w wyroku Naczelnego
Sądu Administracyjnego Oddział Zamiejscowy
w Rzeszowie z 25.06.2003 sygn. SA/Rz 235/03, (publ.
OSP 2004/2/16), w wyroku Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 18 listopada 2005 roku, sygn. I SA/Wr 881/05 (publ. w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych), czy
teş w orzeczeniach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 26 paŝdziernika 2006r., sygn. I SA/Go 2324/05, z dnia 27 listopada
2008r. sygn. I SA/Go 876/08, z dnia 10 lutego 2009r.,
sygn. I SA/Go 2/09 (wszystkie publ. w Centralnej
Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych).
Szczególnie znamienna dla utrwalonej linii orzeczniczej jest teza wyraşona w wyroku Naczelnego Sądu
Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 stycznia
2005 roku, sygn. FSK 961/04, gdzie experssis verbis
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wskazano, şe wprowadzając na podstawie art. 7
ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych „inne zwolnienia przedmiotowe”, rada gminy nie moşe
odnieść tych zwolnień do niektórych tylko podatników wymienionych w art. 3 ust. 1 tej ustawy.
W odpowiedzi na skargę Rada Gminy w Niegosławicach wniosła o oddalenie skargi, wskazując
w uzasadnieniu, şe nie podziela stanowiska Prokuratora Okręgowego, iş zapis § 2 pkt 3 pomimo tego, şe
określony jest pojęciem „zwolnienia", wyraŝnie
wskazuje na „ulgę w podatku", której rada gminy
nie ma prawa wprowadzać. Zdaniem organu ustawodawca nie nakazuje wprost stosowania „zwolnień całkowitych". Nie zakazuje tym samym wprowadzania zwolnień częściowych, a takim zwolnieniem jest określone w § 2 pkt 3 uchwały. Biorąc pod
uwagę fakt, iş zwolnienie częściowe jest zwolnieniem ułamkowym lub procentowym od podatku
nieruchomości, nie moşna zgodzić się z poglądem
Prokuratora Okręgowego o niemoşliwości dokonywania przez radę zwolnień częściowych. Skoro,
w świetle art. 7 ust. 3 ustawy, rada gminy moşe
wprowadzić zwolnienia przedmiotowe i nie jest
określone, şe muszą być to zwolnienia całkowite.
Nie jest więc wykluczone, şe moşe dokonywać takşe
zwolnień częściowych. Kolejnym argumentem uzasadniającym stanowisko Rady jest fakt, iş zapis
w uchwale został wprowadzony w obronie najsłabszej grupy podatkowej. Wprowadzenie tego zapisu
powoduje, iş podatnik nie jest naraşony na składanie (dla większości upokarzających) wniosków
o ulgę w podatku, w celu uzyskania jej decyzją wójta. Jest to więc, bez wątpienia, działanie na korzyść
społeczeństwa i stwierdzenie niewaşności tego zapisu będzie działaniem na niekorzyść społeczeństwa.
Podkreślono, şe ingerencja organów nadzoru
w działalność gminy zmierzająca do stwierdzenie
niewaşności kwestionowanego zapisu z powodu,
wyłącznie, braku jednolitej terminologii prawniczej
w zakresie pojęć: „zwolnienie od podatku” i „ulga
w podatku” spowoduje takşe znaczne ograniczenie
zaufania społecznego do organów władzy oraz do
przepisów prawa.
W zakresie drugiego zarzutu wskazano, şe jest on
równieş niezasadny, poniewaş zwolnienie określone
w § 2 pkt 4 nie jest, jak wskazuje strona skarşąca,
zwolnieniem mieszanym, podmiotowo - przedmiotowym, gdyş wyraŝnie wskazuje na przedmiot zwolnienia, czyli „budynek lub jego część”. Faktycznie
zwolnienie to dotyczy „budynków lub ich części za
wyjątkiem wydzierşawionych, oddanych w uşyczenie oraz wykorzystywanych do działalności gospodarczej". Şadna inna nieruchomość nie podlega
więc temu zwolnieniu.
Wskazano, şe nie podzielenie przez Sąd stanowiska
organu i stwierdzenie niewaşności kwestionowanych zapisów spowoduje konieczność objęcia podatkiem od nieruchomości najbiedniejszych grup
podatkowych od roku 2005. Spowoduje to znaczne
obciąşenie finansowe dla tej grupy podatników.
Stwierdzenie niewaşności kwestionowanych zapisów będzie miało takşe niekorzystny odbiór społeczny i spowoduje znaczne ograniczenie zaufania
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obywateli do stanowionego prawa. Podkreślono, şe
uchwała nie była kwestionowana przez organy
sprawujące nadzór prawny: Regionalna Izbę Obrachunkową oraz Wojewodę Lubuskiego. Uchwała ta
została takşe opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego jako akt prawa
miejscowego.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zwaşył, co następuje:
Skarga okazała się zasadna.
Stosownie do treści art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia
25 lipca 2002r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269), sąd administracyjny sprawuje wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, a kontrola
ta sprawowana jest pod względem zgodności
z prawem, jeşeli ustawy nie stanowią inaczej. Decyzja administracyjna jest zgodna z prawem, jeşeli jest
zgodna z przepisami prawa materialnego i przepisami prawa procesowego. Sąd bada zgodność
z prawem obowiązującym w dniu podjęcia zaskarşonej decyzji. Nadto, zgodnie z przepisem art. 3 § 1
P.p.s.a, sądy te sprawując kontrolę działalności administracji publicznej stosują środki określone
ustawą – art. 145 do art. 150 ustawy.
Z art. 168 Konstytucji RP wynika prawo jednostek
samorządu terytorialnego do ustalania wysokości
podatków i opłat lokalnych w zakresie ustalonym
ustawą. Dalszej kompetencje samorządu terytorialnego w tym zakresie regulują ustawy dotyczące
poszczególnych samorządów.
I tak na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym gminie
przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązującego na obszarze gminy, przy
czym zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 8 tejşe ustawy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat
naleşy do wyłącznej właściwości rady gminy lecz
tylko w granicach określonych w odrębnych ustawach. Unormowanie w zakresie podejmowania
uchwał w przedmiocie podatku od nieruchomości
zawarte zostało w art. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W myśl natomiast art. 7 ust. 1 zwalnia się od podatku od nieruchomości wskazane
w tym przepisie nieruchomości (zwolnienie przedmiotowe), natomiast ust. 2 art. 7 zawiera wskazanie
podmiotów zwolnionych od podatku od nieruchomości (np. uczelnie, szkoły, jednostki naukowobadawcze …). W art. 7 ust. 3 ustawy ustawodawca
zawarł upowaşnienie dla rady gminy zgodnie, z którym moşe ona w drodze uchwały wprowadzić inne
zwolnienia przedmiotowe niş określone w ust. 1
ustawy. Zakres delegacji ustawowej obejmuje zatem
tylko zwolnienia przedmiotowe a nie podmiotowe,
czy o charakterze mieszanym.
Dla dalszych rozwaşań niezbędne jest równieş dokonanie rozróşnienia pojęć: ulgi i zwolnienia podatkowego. Zwolnienie i ulga to dwie róşne instytucje
występujące w konstrukcji prawnej podatku. Ich
zakres przedmiotowy nie pozwala na klasyfikowanie
zwolnienia podatkowego jako pojęcia szerszego,
obejmującego równieş ulgę podatkową. Co prawda
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skutki ekonomiczne zastosowania w praktyce zwolnienia lub ulgi mogą być toşsame, ale na płaszczyŝnie prawnej są to całkowicie odrębne instytucje.
Zwolnienia podatkowe dotyczą innych elementów
konstrukcji podatku niş ulgi podatkowe. Nie moşna
zatem twierdzić, şe ulga podatkowa to nic innego niş
„częściowe zwolnienie” od podatku. I na odwrót –
ulgi podatkowe nie obejmują swym zakresem
przedmiotowym zwolnienia podatkowego.
Wyjaśnienia wymaga pojecie ulgi podatkowej zawarte w ustawie z 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 85, poz. 727 ze zm.).
W art. 3 pkt 6 tej ustawy przyjęto, şe przez ulgę podatkową rozumie się przewidziane w przepisach
prawa podatkowego zwolnienia, odliczenia, obnişki
albo zmniejszenia, których zastosowanie powoduje
obnişenie podstawy opodatkowania lub wysokości
podatku. Z definicji tej wynika m. in., şe ulga podatkowa to równieş zwolnienie od podatku.
Jest to jednakşe uproszczone rozumienie ulgi podatkowej, przyjęte wyłącznie na potrzeby ordynacji
podatkowej, a w związku z tym nie moşe być bezpośrednio stosowane w innych ustawach podatkowych, w tym równieş w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Potwierdza to brzmienie art. 3 ordynacji podatkowej, a w szczególności zwrot „ilekroć
w ustawie jest mowa o (….) rozumie się przez to
(….)”. Artykuł 3 Ordynacji podatkowej zawiera
„słowniczek” terminów uşywanych w tej ustawie,
a przez to nie moşe być bezpośrednio wykorzystywany przy ustalaniu znaczenia poszczególnych
zwrotów z innych ustaw. Tak więc definicja ulgi podatkowej z Ordynacji podatkowej nie podwaşa
wcześniejszego twierdzenia, şe zwolnienie i ulga to
dwa róşne pojęcia, oznaczające inne instytucje
z zakresu prawa podatkowego. Jaka jest zatem róşnica między ulgą a zwolnieniem podatkowym?
W şadnej z ustaw podatkowych, poza wskazaną Ordynacją podatkową, nie zamieszczono definicji
zwolnienia i ulgi podatkowej. Są to jednak instytucje
powszechnie stosowane w konstrukcji poszczególnych podatków. Na podstawie analizy przepisów
regulujących te instytucje sformułowano w doktrynie definicję zwolnienia i ulgi podatkowej (problematyka ta jest całościowo przedstawiona przez
W. Nykiela, Zwolnienia i ulgi podatkowe a konstrukcja podatku (wybrane zagadnienia), w Księga pamiątkowa ku czci Profesora Apoloniusza Kosteckiego. Studia z dziedziny prawa podatkowego, Toruń
1998, s. 173 i nast.). Przyjmuje się zatem, şe zwolnienie podatkowe to wyłączenie z zakresu podmiotowego danego podatku pewnej kategorii podmiotów (zwolnienie podmiotowe) lub z przedmiotu danego podatku pewnej kategorii sytuacji faktycznych
lub prawnych (zwolnienia przedmiotowe). Występują równieş zwolnienia o charakterze mieszanym:
podmiotowo – przedmiotowym. Wskazać naleşy, şe
zwolnienie ze swej strony moşe dotyczyć jedynie
podmiotu (podatnika) lub przedmiotu (np. dochodu,
obrotu, majątku lub przychodu). Instytucja zwolnienia nie moşe wystąpić w innych elementach konstrukcji podatku niş podmiot lub teş przedmiot podatku.
Inaczej jest z ulgami podatkowymi. Sprowadzają się
one do zmniejszenia: podstawy opodatkowania,
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stawki podatkowej, kwoty podatku. Ulgi podatkowe
nie dotyczą zatem bezpośrednio podmiotu lub
przedmiotu podatku (co charakteryzuje zwolnienia),
ale innych elementów konstrukcji podatku, tj.: podstawy opodatkowania, stawek podatkowych i kwoty
podatku. Przybierają one postać odliczeń od podstawy opodatkowania, obnişek stawek podatkowych
lub odliczeń od kwoty podatku. Te odliczenia i obnişki występujące w ustawach regulujących poszczególne podatki określa się mianem ulg podatkowych. Naleşy przy tym zwrócić uwagę, şe nawet
w ustawie regulującej dany podatek nie muszą one
występować tylko w jednej formie, np. odliczenia od
podstawy opodatkowania. Obok odliczenia konstrukcja podatku moşne zawierać obnişki stawki
i kwoty podatku. Wszystkie te formy określane są
mianem ulg w tym podatku. Cechą charakterystyczną ulg podatkowych, odróşniającą ją od zwolnień
podatkowych, jest ich złoşona konstrukcja prawna.
Pomniejszenie kwoty podatku lub podstawy opodatkowania wymaga szczegółowego określenia
m. in. w jakim trybie to ma nastąpić (na wniosek
podatnika lub z urzędu), w jakiej wysokości (procentowego lub kwotowego określenia wysokości pomniejszenia podstawy opodatkowania lub podatku)
i w jakiej formie (zaliczkowo, jednorazowo w zeznaniu lub deklaracji). Konieczność precyzyjnego ustalenia tych wszystkich elementów ulgi podatkowej
prowadzi niekiedy do znaczącego rozbudowania
przepisów ją regulujących. Poprawne ukształtowanie konstrukcji ulgi podatkowej wymaga duşej wiedzy i staranności działania legislacyjnego. Pod tym
względem konstrukcje zwolnień podatkowych są
mniej złoşone. Większość z nich da się zamknąć
w jednym zdaniu, z którego wynika, kto lub co ma
być zwolnione.
Rozróşnienie tych dwóch pojęć prowadzi do stwierdzenia, şe rada gminy jest uprawniona do wprowadzania ulg podatkowych tylko wówczas, gdy w danym przepisie ustawowym uşyte jest pojęcie „ulga”.
Odnosząc powyşsze uwagi na grunt niniejszej sprawy, stwierdzić naleşy, şe rację ma skarşący, iş uregulowanie zawarte w § 2 pkt 3 zaskarşonej uchwały
Rady Gminy w Niegosławicach odpowiada pojęciu
ulgi podatkowej, a Rada Gminy jest uprawniona na
mocy art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych do wprowadzenia tylko zwolnień od podatku od nieruchomości. Zgodnie z § 2 pkt 3 zaskarşonej uchwały podstawa opodatkowania w przypadku budynków gospodarczych o powierzchni liczonej ponad 60m² jest korygowana poprzez obnişenie powierzchni podlegającej opodatkowaniu do
tejşe wielkości granicznej. Nie jest to więc zwolnienie podatkowe, albowiem nie wyłącza definitywnie
określonych przedmiotów (w tym przypadku budynków gospodarczych, niewykorzystanych do prowadzenia działalności gospodarczej) spod opodatkowania, a jedynie zmniejsza rozmiar uiszczonego
podatku.
Równieş zasadny okazał się zarzut dotyczący § 2 pkt
4 uchwały. Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od
podatku od nieruchomości budynki lub ich części
będące własnością osób samotnych, które osiągnęły
wiek 70 lat za wyjątkiem wydzierşawionych, oddanych w uşyczenie, wykorzystywanych do prowadze-
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nia działalności gospodarczej. W art. 7 ust. 3 ustawy
ustawodawca, co Sąd juş podkreślał, zawarł upowaşnienie dla rady gminy zgodnie, z którym moşe
ona w drodze uchwały wprowadzić inne zwolnienia
przedmiotowe niş określone w ust. 1 ustawy. Zakres
delegacji ustawowej obejmuje zatem tylko zwolnienia przedmiotowe a nie podmiotowe, czy o charakterze mieszanym.
Taki charakter zwolnienia o charakterze, przedmiotowo-podmiotowym, czy wręcz podmiotowym, ma
zaskarşony § 2 pkt 4 uchwała. Jeşeli z trzech grup
podatników podatku od nieruchomości wymienionych w art. 3 ust. 1 cyt. ustawy (osoby fizyczne,
osoby prawne, jednostki organizacyjne) zwolnienie,
zawarte w zaskarşonej uchwale, dotyczy tylko jednej
grupy (osób fizycznych, które osiągnęły wiek 70 lat),
nie moşe ulegać şadnej wątpliwości, şe ma ono takşe charakter podmiotowy (por. wyrok NSA z 5
stycznia 2005r. sygn. akt FSK 961/04, publ. W Centralnej Bazie Orzeczeń i Informacji o Sprawach).
W ocenie Sadu treść art. 7 ust. 3 jest tak jasna, şe
nie zachodzi potrzeba, dla ustalenia jego treści, posługiwania się innymi – niş językowa – rodzajami
wykładni. Wprowadzając, na podstawie art. 7 ust. 3
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych "inne
zwolnienia przedmiotowe" rada gminy nie moşe
odnosić tego zwolnienia do niektórych tylko podatników wymienionych w art. 3 ust. 1.
Wskazać naleşy, şe w orzecznictwie sadów administracyjnych ukształtował się pogląd, iş skoro ustawodawca upowaşnił rady gminy do wprowadzenia
innych zwolnień niş określone w art. 7 ust. 1, to tym
samym dopuścił moşliwość stosowania zwolnień
częściowych, ale tylko w zakresie zwolnień przedmiotowych (por. wyrok NSA OZ w Rzeszowie
z 7 czerwca 2000r., sygn. akt SA/Go 342/00, „Glosa”
2001, Nr 9, poz. 25 FK 2001, Nr 2, s. 58, wyrok NSA
OZ w Gdańsku z 5 kwietnia 2005r., I SA/Gd 434/01,
OwSS 2002, Nr 3, poz. 85, „Glosa”, Nr 3, s. 48).
Pogląd o upowaşnieniu rady gminy, na podstawie
art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, do uchwalania zwolnień o charakterze przedmiotowym, odnajdujemy równieş w stanowisku
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doktryny. Wskazuje się w nim, şe biorąc pod uwagę
art. 217 Konstytucji RP i art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, naleşy stwierdzić, şe rada
gminy nie moşe wprowadzać zwolnień określonych
podmiotów (L. Etel, S. Presnarowicz, G. Dudar, podatki o opłaty lokalne – Komentarz, ABC, Warszawa
2008r. s. 310). W tym teş zakresie nie do przyjęcia
jest pogląd zgodnie, z którym „dozwolone jest to co
nie jest zabronione". Stosownie bowiem do art. 7
Konstytucji RP organy władzy publicznej działają na
podstawie i w granicach prawa. Wyraşona w tym
przepisie zasada praworządności oznacza, şe władza
publiczna moşe działać tylko na podstawie i w granicach prawa nie moşe sobie przypisywać uprawnień (pra ), które nie wynikają wprost, bezpośrednio
z przepisów prawa. Samorząd terytorialny na podstawie art. 16 ust. 2 Konstytucji RP uczestniczy
w sprawowaniu władzy publicznej, zatem określona
w art. 7 Konstytucji RP zasada praworządności odnosi się do jego organów w całej rozciągłości.
Podkreślić równieş naleşy, şe niedopuszczalne jest
stanowienie przepisów niezgodnych z Konstytucją,
nawet gdyby były one korzystne z punktu widzenia
jakiejś grupy podatników.
Mając na uwadze powyşsze stwierdzenia stwierdzić
naleşy, şe uchwała w zaskarşonej części narusza
wskazane przepisy Konstytucji RP (art. 7 i 217) oraz
art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
W myśl przepisu art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie
gminnym uchwała organu gminy sprzeczna z prawem jest niewaşna. Niewaşność tę powoduje kaşde
istotne naruszenie prawa przez organ gminy.
Z uwagi na opisane wyşej istotne wady części zaskarşonej uchwały, których wynikiem było stwierdzenie istotnego naruszenie prawa (zarówno przepisów ustaw jak i Konstytucji RP), Sąd zobowiązany
był, na podstawie art. 147 § 1 P.p.s.a do stwierdzenia niewaşności uchwały Rady Miejskiej w Niegosławicach w zaskarşonej części.
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WYROK
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT II SA/GO 848/10
z dnia 19 stycznia 2011r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:
Przewodniczący

Sędzia WSA Jacek Jaśkiewicz

Sędziowie

Sędzia WSA Graşyna Staniszewska
Sędzia WSA Ireneusz Fornalik
(spr.)

Protokolant

referent Marta Świetlik

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 stycznia
2011 roku sprawy ze skargi Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze na uchwałę Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2009 roku Nr XI/78/09
w przedmiocie wysokości stawek opłat za zajęcie
pasa drogowego oraz umieszczanie w nim urządzeń
infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych
nie związanych z potrzebami zarządzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
I.

stwierdza niewaşność § 2 ust. 2 i § 3 ust. 2
zaskarşonej uchwały,

II. określa, şe zaskarşona uchwała w zakresie
wymienionym w punkcie I wyroku nie podlega wykonaniu.
UZASADNIENIE
Rada Gminy Świdnica w dniu 30 grudnia 2009r.
podjęła uchwałę Nr XI/78/09 w sprawie wysokości
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz
umieszczanie w nim urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych nie związanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego oraz reklam. W § 2 ust. 2 przedmiotowego aktu uchwalono, iş dla prowadzonych
robót – remontów i inwestycji własnych Gminy
Świdnica w pasie drogowym dróg gminnych, opłata
za jego zajęcie wyniesie 0,00zł. Natomiast w § 3
ust. 2 przyjęto, iş przy umieszczaniu urządzeń obcych w ramach zadań własnych gminy, nie związanych z funkcjonowaniem drogi, stawki określone
w ust. 1 wynoszą 0,00zł.
Powyşszą uchwałę Rada podjęła na podstawie
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591, ze zm.), zwanej dalej: „u.s.g.”
oraz art. 40 ust. 3, 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U.
z 2007r. Nr 19, poz. 115, ze zm.), zwanej dalej
„u.d.p.”. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z 2010r.
Nr 13, poz. 197 z 2010r.

Skargę na wyşej wymienioną uchwałę wniósł Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze, który zarzucił, iş
§ 2 ust. 2 i § 3 ust. 2 tej uchwały istotnie narusza
prawo – art. 40 ust. 3, 8 i 9 ustawy o drogach publicznych, w związku z art. 7 i art. 94 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej z uwagi na przekroczenie
przez Radę Gminy Świdnica upowaşnienia ustawowego, którego zakres określają powołane przepisy
u.d.p., domagając się stwierdzenia niewaşności
uchwały Rady Gminy Świdnica z 30 grudnia 2009r.
Nr XI/78/09 w sprawie wysokości stawek opłat za
zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w nim
urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam obejmującej § 2 ust. 2 oraz § 3 ust. 2 w/w
uchwały.
W uzasadnieniu skargi prokurator podkreślił, iş
z art. 40 ust. 3, 8 i 9 u.d.p wynika, iş Rada Gminy
Świdnica uprawniona była wyłącznie do określenia
stawki opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dla
dróg, które mogą być róşnicowane i których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego. Ustalając stawkę opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 0,00zł stanowiącej dochód gminy, Rada
Gminy Świdnica wprowadziła faktyczne zwolnienie
od opłaty, co oznacza, şe przekroczyła udzielone
organowi uprawnienie ustawowe.
Odpowiadając na skargę Wójt Gminy Świdnica
wniósł o oddalenie skargi.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zwaşył, co następuje:
Skarga zasługuje na uwzględnienie.
Stosownie do art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002r.
Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U.
Nr 153, poz. 1269, ze zm.), sądy administracyjne
sprawują wymiar sprawiedliwości między innymi
poprzez kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola taka sprawowana jest pod względem
zgodności z prawem, jeşeli ustawy nie stanowią
inaczej (art. 1 § 2 tej ustawy). Zakres kontroli administracji publicznej obejmuje takşe orzekanie
w sprawach skarg na akty prawa miejscowego oraz
inne akty organów jednostek samorządu terytorialnego (art. 3 § 1 w związku z § 2 pkt 5 i 6 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153,
poz. 1270, ze zm.) – dalej „p.p.s.a.”).
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W myśl art. 147 § 1 p.p.s.a. Sąd uwzględniając skargę na uchwałę lub akt, o których mowa w art. 3 § 2
pkt 5 i 6, stwierdza niewaşność tej uchwały lub aktu
w całości lub w części albo stwierdza, şe zostały
wydane z naruszeniem prawa, jeşeli przepis szczególny wyłącza stwierdzenie ich niewaşności. Wprowadzając sankcję niewaşności jako następstwo naruszenia przepisu prawa, ustawodawca nie określił
rodzaju naruszenia prawa. W orzecznictwie sądowym przyjmuje się jednak, şe podstawę do stwierdzenia niewaşności uchwały stanowią takie naruszenia prawa, które mieszczą się w kategorii raşących naruszeń, np. w razie podjęcia uchwały przez
organ niewłaściwy, braku podstawy prawnej do
podjęcia uchwały określonej treści, niewłaściwego
zastosowania przepisu prawnego będącego podstawą podjęcia uchwały, naruszenia procedury jej
uchwalania.
Podstawą prawną zaskarşonej uchwały był art. 40
ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71, poz. 838 ze zm.).
Zgodnie z brzmieniem tego przepisu organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze
uchwały, ustala dla dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego, wysokość stawek
opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego. Przepis ten
od daty wydania przedmiotowej uchwały nie uległ
zmianie.
W tym miejscu wspomnieć naleşy, iş w myśl art. 40
ust. 3 ustawy o drogach publicznych, za zajęcie pasa
drogowego pobiera się opłatę. Natomiast wysokość
stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego mają
określać wprost przepisy uchwał wydanych przez
organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego (art. 40 ust. 8, ust. 9 i ust. 6). Wobec tego organy samorządowe zostały upowaşnione ustawowo
do nałoşenia jednostronnej opłaty jaką jest opłata za
zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie
drogowym urządzeń infrastruktur technicznej.
Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem
i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi,
wydawanego w drodze decyzji (art. 40 ust. 1 ustawy
o drogach publicznych). Zezwolenie to dotyczy
(art. 40 ust. 2 cyt. ustawy):
1) prowadzenia robót w pasie drogowym;
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego;
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niş wymienione w pkt 1 – 3.
Kwestię sposobu obliczania przedmiotowej opłaty
reguluję kolejne ustępy art. 40 ustawy o drogach
publicznych. Do ustalenia wysokości stawek 1m 2
ustawodawca upowaşnił odpowiednio ministra właściwego do spraw transportu (dla dróg, których za-
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rządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad) oraz organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego (dla dróg, których zarządcą
są te jednostki samorządu terytorialnego) – art. 40
ust. 7 i 8.
Wobec tego organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego zostały upowaşnione ustawowo
jedynie do ustalenia jednego ze składników iloczynu
stanowiącego opłatę za zajęcie pasa drogowego –
wysokości stawki opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego. Naleşy zaznaczyć, şe o ile przepis art. 40 ust. 7
i 8 u.d.p daje upowaşnienie ustawowe do wydania
uchwały w omawianym przedmiocie, to w art. 40
ust. 9 u.d.p. zostały enumeratywnie wyliczone kryteria, które powinien uwzględnić organ przy jej
uchwalaniu, tj.: 1) kategorię drogi, której pas drogowy zostaje zajęty, 2) rodzaj elementu zajętego
pasa drogowego, 3) procentową wielkość zajmowanej szerokości jezdni, 4) rodzaj zajęcia pasa drogowego, 5) rodzaj urządzenia lub obiektu budowlanego umieszczonego w pasie drogowym.
Materialnoprawną podstawę zaskarşonej uchwały
stanowił przepis art. 40 ust. 8 u.d.p, zgodnie z którym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, ustala dla dróg, których
zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego,
wysokość stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego.
W rozpoznawanej sprawie prokurator zakwestionował jako niezgodne z prawem jedynie § 2 ust. 2 § 3
ust. 2 w/w uchwały w sprawie wysokości stawek
opłat za zajęcie pasa drogowego.
Zgodnie z treścią art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, organy samorządu terytorialnego oraz
terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upowaşnień zawartych
w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego
obowiązujące na obszarze działania tych organów.
Zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego
określa ustawa.
Naleşy zaznaczyć, iş zaskarşona uchwała jest aktem
prawa miejscowego. Aktem takim jest kaşdy akt
prawny zawierający normy o charakterze generalnym (czyli nie odnoszącym się do indywidualnie
oznaczonego podmiotu lecz do pewnej kategorii
potencjalnych adresatów) i abstrakcyjnym, wydany
przez ustawowo wskazany organ administracji.
W ocenie sądu zaskarşona uchwała odpowiada temu kryterium. Uregulowania uchwały odnoszą się
bowiem do kaşdej osoby zajmującej pas drogowy
dróg gminnych, dla których zarządcą jest gmina.
Okolicznością niesporną jest, iş zaskarşona uchwała
nie ma jednorazowego zastosowania, lecz moşe lub
mogła być wykorzystywana w nieograniczonej liczbie przypadków.
Nadto podkreślenia wymaga, iş zgodnie z treścią
art. 217 Konstytucji nakładanie podatków, innych
danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych,
a takşe zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy. Z wymienionego przepisu
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wynika, iş istnieje obowiązek uregulowania ustawą
wszystkich istotnych elementów stosunku daniowego takich jak określenie podmiotu oraz przedmiotu
opodatkowania, stawek czy teş zasad przyznawania
ulg i umorzeń. Tylko niektóre zagadnienia mogą
zostać uregulowane przez akty wykonawcze wydawane w ramach upowaşnienia ustawowego o ile nie
mają one charakteru zasadniczego, stanowią jedynie
dopełnienie regulacji ustawowej i tylko w zakresie
nie przesądzającym o istotnych elementach konstrukcji daniny. Taki pogląd wyraził Trybunał Konstytucyjny w wyrokach z 6 marca 2002r. w sprawie
P 7/00 (OTK nr 2 z 2002r. poz. 13) i z 9 lutego 1999r.
w sprawie U 4/98 (OTK Nr 1 z 1999r. poz. 4).
Nie ulega wątpliwości, iş opłata za zajęcie pasa drogowego jest daniną publiczną w rozumieniu art. 217
Konstytucji. Jest to bowiem obowiązkowe świadczenie pienięşne przewidziane na rzecz gminy
w razie zajęcia pasa drogowego i jest ono uiszczane
przez kaşdy podmiot dokonujący takiego zajęcia na
terenie gminy.
Zasadnicze elementy opłaty zostały uregulowane
w u.d.p. W przepisie art. 40 wymienionej ustawy
określono podmiot oraz przedmiot opodatkowania
a takşe sposób wyliczenia opłaty.
W ocenie sądu zasadny jest zarzut prokuratora co do
sprzeczności przepisu § 2 ust. 2 oraz § 3 ust. 2 w/w
uchwały organu jednostki samorządu terytorialnego
z przywołanymi przepisami u.d.p. To ustawa określiła sposób ustalenia przedmiotowej opłaty jako iloczynu w/w składników. Oznacza to, iş wolą ustawodawcy było uzaleşnienie wysokości opłaty za zajęcie
pasa drogowego zarówno od liczby dni zajmowania
tegoş pasa, ustalonej przez właściwy organ stawki
za zajęcie 1m2, jak i od liczby metrów kwadratowych
zajmowanej powierzchni. Przepisy u.d.p dopuszczają, aby w drodze uchwały organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustalił wyłącznie
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wysokość stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego. Zasadnie skarşący podniósł, şe w ramach
delegacji ustawowej Rada Gminy uprawniona była
do określenia stawki opłat w zaleşności od celu zajęcia pasa drogowego, nie zaś do wprowadzenia
w istocie zwolnienia od opłat za zajęcie pasa drogowego, uchwalając stawkę na poziomie 0,00zł.
Zauwaşyć nadto naleşy, iş § 118 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r.
w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U.
Nr 100, poz. 908) wyraŝnie stanowi, iş w akcie wykonawczym nie powtarza się przepisów ustawy
upowaşniającej oraz przepisów innych aktów normatywnych.
Natomiast w § 3 ust. 2 i 3 uchwały nie tylko şe zajęła
się problematyką, do której nie miała ustawowego
upowaşnienia.
W konsekwencji, w ocenie sądu nie budzi wątpliwości, iş uchwała Rady Gminy Świdnica z 30 grudnia
2009r. Nr XI/78/09 w sprawie wysokości stawek
opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie
w nim urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów
budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
oraz reklam, w zaskarşonej przez prokuratora części,
w istotny sposób narusza przepis art. 40 ust. 3,
ust. 8 i 9 u.d.p. Zgodnie z przepisem art. 147 § 1
p.p.s.a. skutkowało to zatem stwierdzeniem przez
sąd niewaşności powyşszej uchwały w zaskarşonej
części.
Wobec powyşszego orzeczono jak w pkt I sentencji
wyroku. O tym, şe zaskarşona uchwała w części
określonej w pkt I wyroku nie podlega wykonaniu,
sąd orzekł na podstawie art. 152 p.p.s.a.
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WYROK
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT II SA/GO 875/10
z dnia 27 stycznia 2011r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:

wskazania konkretnej kwoty za konkretne świadczenia udzielone przez przedszkole.

Przewodniczący

Sędzia WSA Ireneusz Fornalik

Sędziowie

Sędzia WSA Aleksandra Wieczorek

Równieş regulacja zawarta w § 5 uchwały, w myśl
której cyt.: „Rodzice (opiekunowie prawni) w karcie
zgłoszenia dziecka do przedszkola deklarują dzienną
liczbę godzin korzystania w danym roku szkolnym
przez dziecko ze świadczeń opiekuńczo – wychowawczych, o których mowa w § 4 ust. 1”, wykracza
poza delegację wynikającą z art. 14 ust. 5 ustawy
o systemie oświaty.

Sędzia WSA Graşyna Staniszewska (spr.)
Protokolant

st. sekr. sąd. Agata Przybyła

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 stycznia
2011r. sprawy ze skargi Wojewody Lubuskiego na
uchwalę Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia
24 września 2010r. Nr LXVIII/437/10 w sprawie opłat
za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Nowa Sól – Miasto
I.

stwierdza niewaşność zaskarşonej uchwały
w części obejmującej § 4 ust. 3, § 5 i § 7,

II. stwierdza, şe zaskarşona uchwała określona
w punkcie I wyroku nie podlega wykonaniu.
UZASADNIENIE
Wojewoda Lubuski wniósł skargę na uchwałę Rady
Miejskiej w Nowej Soli Nr LXVIII/437/10 z dnia
24 września 2010r. w sprawie odpłat za świadczenia
udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone
przez Gminę Nowa Sól – Miasto. Skarga wniesiona
została na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 3
§ 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
(Dz. U z 2002r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).
Zarzucając uchwale istotne naruszenie przepisu
art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572),
skarşący wniósł o stwierdzenie niewaşności następujących jej przepisów: § 4 ust. 3, § 5 oraz § 7.
W uzasadnieniu skargi, skarşący wskazał, iş zapis
zawarty w § 4 ust. 3 uchwały, zgodnie z którym cyt.
„Opłaty, o których mowa w ust. 2 wnosi się z góry
do dnia 15 kaşdego miesiąca, w którym udzielane są
świadczenia”, nie jest zgodny z treścią art. 14 ust. 5
ustawy o systemie oświaty. Zapis powyşszy naleşy
bowiem traktować jako określenie trybu uiszczania
opłat, natomiast przepis art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty upowaşnia radę wyłącznie do ustalania opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym wymiar zajęć,
o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a zatem do

Zdaniem skarşącego, wyeliminowania
równieş przepis § 7 uchwały.

wymaga

Stosownie do zapisów ust. 1 powyşszego przepisu
§ 7 cyt.: „W opłatach, o których mowa w § 4 ust. 2
mogą zostać udzielone ulgi. Ulga przyznawana jest
wyłącznie na pisemny wniosek rodzica (opiekuna
prawnego) złoşony do dyrektora przedszkola. Dyrektor przy udzielaniu ulgi bierze pod uwagę opinię
Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców danego przedszkola”. Natomiast w ust. 2 pkt 1 - 4 uchwały Rada
określiła kryteria decydujące o wprowadzeniu ulgi
(dochód mniejszy niş kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, trudna sytuacja materialna i losowa,
uczęszczanie do przedszkola więcej niş jednego
dziecka w rodzinie, posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności) wskazując, iş w sytuacjach wymienionych w pkt 1, 2 i 4 moşliwe jest udzielenie ulgi do
50% na określony w uchwale czas, natomiast w sytuacji, o której mowa w pkt 3 ulga dla drugiego
i kaşdego następnego dziecka będzie mogła wynosić
50% opłaty na okres całego roku szkolnego.
Zdaniem skarşącego powyşsza regulacja prowadzi
w istocie do scedowania uprawnienia do określenia
wysokości ulg w opłatach za przedszkole na dyrektora przedszkola. Tymczasem opłata jak i wszystkie
zwolnienia i ulgi powinny być tak ustalone, aby nie
miały charakteru dyskryminującego. Zatem to Rada
powinna w przedmiotowej uchwale określić wprost
wysokość ulg i zwolnień w opłatach za przedszkole,
a nie pozostawiać to jednostronnej, uznaniowej decyzji dyrektora przedszkola.
Nadto, w ocenie skarşącego, wprowadzenie 50%
ulgi w opłacie za przedszkole w przypadku, gdy do
przedszkola uczęszcza więcej niş jedno dziecko
w rodzinie (§ 7 ust. 2 pkt 3 uchwały) narusza art. 32
Konstytucji Rzeczypospolitej stanowiący, iş wszyscy
wobec prawa są równi. Zasada równego traktowania wymaga, aby wszystkie podmioty charakteryzujące się daną cechą istotną były traktowane w równym stopniu, tzn. według jednakowej miary, bez
jakichkolwiek zróşnicowań zarówno dyskryminują-
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cych jak i faworyzujących. W przedmiotowej sprawie wspólną cechą uzasadniającą równe traktowanie podmiotów jest korzystanie przez dzieci ze
świadczeń w czasie przekraczającym wymiar zajęć,
o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty. Zdaniem skarşącego, zróşnicowanie
wysokości opłat w zaleşności od ilości dzieci z danej
rodziny uczęszczających do przedszkola, narusza
zasadę równego traktowania podmiotów prawa
posiadających tę samą cechę, istotną dla celów regulacji.
W odpowiedzi na skargę pełnomocnik organu
wniósł o umorzenie postępowania. Uzasadniając
swój wniosek pełnomocnik organu wskazał, şe po
zapoznaniu się z zarzutami skargi, strona przeciwna
uchyliła zaskarşoną uchwałę i podjęła nową uchwałę
w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez
przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę
Nowa Sól – Miasto, uwzględniającą zarzuty skargi.
Zdaniem pełnomocnika rozpoznanie skargi stało się
w tej sytuacji bezprzedmiotowe.
Do pisma pełnomocnik organu dołączył odpis
uchwały Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia
15 grudnia 2010r. Nr III/12/10 w sprawie opłat za
świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne
prowadzone przez Gminę Nowa Sól – Miasto.
W piśmie z dnia 31 grudnia 2010r. skarşący podtrzymał swoje stanowisko w sprawie stwierdzenia
niewaşności zaskarşonej uchwały.
Na rozprawie w dniu 27 stycznia 2011r. pełnomocnik
organu wniósł o rozpoznanie skargi.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zwaşył, co następuje:
W pierwszej kolejności naleşało rozwaşyć zasadność
wniosku o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego.
Stosownie do treści art. 161 § 1 ustawy z dnia
30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002r. Nr 153,
poz. 1270 ze zm.) – zwana dalej p.p.s.a., sąd wydaje
postanowienie o umorzeniu postępowania:
1) jeşeli skarşący skutecznie cofnął skargę;
2) w razie śmierci strony, jeşeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego,
chyba şe udział w sprawie zgłasza osoba, której
interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania;
3) gdy postępowanie z innych przyczyn stało się
bezprzedmiotowe.
§ 2. Postanowienie o umorzeniu postępowania moşe zapaść na posiedzeniu niejawnym.
Bezprzedmiotowość postępowania z innych przyczyn, o której mowa w art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. zachodzi wówczas, gdy w takim postępowaniu, przed
wydaniem orzeczenia kończącego postępowanie
w sprawie (najczęściej wyroku), przestaje istnieć
przedmiot zaskarşenia. Dotyczy to w szczególności
przypadku uwzględnienia przez organ skargi w cało-
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ści na podstawie art. 54 § 3 p.p.s.a., wydania aktu
lub podjęcia czynności po wniesieniu skargi na bezczynność lub gdy zaskarşona decyzja zostanie pozbawiona bytu prawnego w nadzwyczajnym postępowaniu administracyjnym. Opisana sytuacja nie
miała miejsca w rozpatrywanej sprawie. Wbrew
twierdzeniom pełnomocnika organu, zawartym
w odpowiedzi na skargę, uchwała dnia 15 grudnia
2010r. Nr III/12/10 w sprawie opłat za świadczenia
udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone
przez Gminę Nowa Sól – Miasto, w swej treści nie
zawierała zapisu mówiącego o uchyleniu zaskarşonej uchwały z dnia 24 września 2010r. Nadto na
dzień orzekania przez Sąd w niniejszej sprawie, powyşsza uchwała z dnia 15 grudnia 2010r. nie została
ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
Sąd rozwaşał równieş znaczenie dla sprawy dyrektywy wypływającej z normy prawnej zawartej
w przepisie art. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U.
z 2010r. Nr 148, poz. 991). Stosownie do treści art. 2
powyşszej ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r., dotychczasowe uchwały organów stanowiących jednostek
samorządu terytorialnego wydane na podstawie
art. 14 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, zachowują
moc do czasu wydania uchwał przewidzianych
w art. 14 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłuşej
jednak niş do dnia 31 sierpnia 2011r. Treść przytoczonego tu przepisu ustawy naleşy interpretować
w kontekście przepisów prawa regulujących ogłaszanie aktów normatywnych, natomiast okoliczność
iş zaskarşona uchwała ma charakter aktu normatywnego, pozostaje poza sporem.
W myśl art. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz. U. z 2000 Nr 10, poz. 95) ogłoszenie aktu normatywnego w dzienniku urzędowym
jest obowiązkowe. Zgodnie z treścią art. 4 ust. 1,
akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w şycie po upływie czternastu dni od
dnia ich ogłoszenia, chyba şe dany akt normatywny
określi termin dłuşszy.
Z powyşszego wynika, şe warunkiem wejścia w şycie aktu normatywnego, w tym uchwały jednostki
samorządu terytorialnego, jest jego ogłoszenie
w danym dzienniku urzędowym. A zatem dopiero
ogłoszenie uchwały dnia 15 grudnia 2010r.
Nr III/12/10 i upływ czternastodniowego terminu od
dnia jej ogłoszenia, skutkować będzie wejściem tej
uchwały w şycie. Nadto naleşy zauwaşyć, şe przepis
art. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o zmianie
ustawy o systemie oświaty ma zastosowanie do
uchwał podjętych na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy
wydanych przed zmianą tegoş przepisu ustawy,
a zatem – do uchwał wydanych przed 1 września
2010r., z którym to dniem weszła w şycie powyşsza
ustawa z dnia 5 sierpnia 2010r. o zmianie ustawy
o systemie oświaty. Takie teş stanowisko zdaje się
reprezentować równieş organ stanowiący Gminy,
który w § 7 uchwały z dnia 15 grudnia 2010r. wskazał, şe uchwała wchodzi po upływie czternastu dni
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od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Tym samym, na datę orzekania w rozpatrywanej
sprawie, zaskarşona uchwała pozostawała w obrocie
prawnym, co oznacza şe postępowanie sądowe nie
stało się bezprzedmiotowe.
Przechodząc do meritum sprawy, Sąd stwierdził co
następuje.
Zarzuty skargi w przewaşającym zakresie okazały się
zasadne, dlatego skarga została uwzględniona.
Stosownie do treści art. 6 ust. 1 ustawy o systemie
oświaty (dalej – ustawa) przedszkolem publicznym
jest przedszkole, które:
1) realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego;
2) zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie
i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niş 5 godzin dziennie;
3) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
4) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
W myśl art. 14 ust. 1 ustawy wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3-6 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach,
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania.
Stosownie do treści art. 14 ust. 5 ustawy organ
prowadzący ustala wysokość opłat za świadczenia
udzielane przez:
1) przedszkole publiczne w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 6
ust. 1 pkt 2;
2) publiczną inną formę wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla
przedszkoli publicznych na podstawie art. 6
ust. 1 pkt 2.
Z treści przytoczonych powyşej przepisów ustawy,
które stanowiły materialnoprawną podstawę podjęcia zaskarşonej uchwały, wynika şe organ prowadzący (w tym przypadku Rada Miejska w Nowej
Soli), ma obowiązek ustalenia wysokości opłat za
świadczenia udzielane przez przedszkole, w czasie
przekraczającym ponad 5 godzin dziennie pobytu
dziecka w przedszkolu. Treść przytoczonego przepisu art. 14 ust. 5 wskazuje jednoznacznie, iş kompetencje organu sprowadzają się jedynie do ustalenia
wysokości opłat za konkretne świadczenia. Brak jest
natomiast podstaw do przyjęcia, iş w oparciu
o wskazany przepis ustawy organ prowadzący upowaşniony jest równieş do ustalenia sposobu oraz
terminu uiszczania stosownych opłat przez zainteresowane osoby (§ 3 uchwały) oraz do zobowiązania
rodziców (opiekunów prawnych) do składania deklaracji dotyczących ilości godzin, podczas których ich
dzieci korzystać będą ze świadczeń opiekuńczo –
wychowawczych przekraczających podstawę pro-
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gramową (§ 5 uchwały). W tym zakresie postanowienia uchwały podjęte zostały bez upowaşnienia
ustawowego.
Uregulowania zawarte w § 7 dotyczą ulg w opłatach
za świadczenia przekraczające podstawę programową. Słuszne było stanowisko skarşącego, zaprezentowane w skardze, zgodnie z którym sposób regulacji powyşszej kwestii, prowadzi w istocie do
sytuacji, iş o wysokości przyjętej ulgi w konkretnej
sytuacji decydować ma dyrektor przedszkola, po
uwzględnieniu opinii Rady Pedagogicznej i Rady
Rodziców. Świadczy o tym tryb oraz sposób określenia wysokości ulg, gdzie w miejsce konkretnie,
procentowo określonej wysokości ulgi, przyjęto jedynie górną granicę moşliwej do zastosowania ulgi
w opłatach (oprócz pkt 3). Takie ujęcie powyşszego
zagadnienia nie jest precyzyjne i jednoznaczne,
a przez to stwarza moşliwość podejmowania decyzji
dotkniętych wadą dowolności. Uchwała w istocie
wprowadziła dwukrotną uznaniowość w zakresie
przyznawania ulg w opłatach za przedszkole; po
pierwsze – ulgi mogą zostać przyznane, a po drugie:
- ich wysokość, na skutek wyznaczenia jedynie górnej ich granicy – poprzez słowo „do”, nie jest
w uchwale konkretnie oznaczona. Przyjęta regulacja,
dla adresatów norm pranych zawartych w uchwale,
nie jest czytelna. Uchwała nie określa dodatkowych
kryteriów – poza wymienionych w punktach 1 – 5
ust. 2 § 7, jakie naleşy spełnić, aby uzyskać pozytywną decyzję w sprawie przyznania ulgi. Nadto
analizowane przepisy uchwały nie wykluczają sytuacji, w których przy takim samym stanie faktycznym
wysokość przyznanych ulg moşe być inna.
Jedynie konkretnie określona, wynikająca wprost
z uchwały organu prowadzącego, wysokość ulg
w opłatach za świadczenia przedszkola, daje gwarancję, iş cel tej instytucji prawnej, w kaşdej indywidualnej sytuacji faktycznej, moşe zostać osiągnięty.
Powyşsze nie wyklucza procentowego sposobu
określenia wysokości ulgi, o ile sposób ten nie będzie stwarzał moşliwości dowolnego podejmowania
decyzji w tym zakresie, nadto o ile będzie czytelny
dla adresatów norm prawnych do których uchwała
jest skierowana.
Przyjęta w § 7 zaskarşonej uchwały regulacja, z powodów wyşej wskazanych, w sposób istotny narusza przepis art. 14 ust. 5 ustawy.
Stosownie do treści § 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002r. w sprawie „Zasad
techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2001r. Nr 100,
poz. 908) przepisy ustawy redaguje się zwięŝle i syntetycznie, unikając nadmiernej szczegółowości,
a zarazem w sposób, w jaki opisuje się typowe sytuacje występujące w dziedzinie spraw regulowanych
tą ustawą. W myśl art. 6 wskazanego powyşej rozporządzenia, przepisy ustawy redaguje się tak, aby
dokładnie i w sposób zrozumiały dla adresatów zawartych w nich norm wyraşały intencje prawodawcy. Konieczność jednoznacznego i precyzyjnego
formułowania przepisów prawnych ma na celu zapewnienie prawidłowego, zgodnego z intencją prawodawcy, stosowania aktu prawnego. I chociaş naruszenie przepisów wskazanego powyşej rozporzą-
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dzenia, nie rodzi sankcji niewaşności aktu podjętego
wbrew jego postanowieniom, to jednak przepisy
rozporządzenia mają istotne znaczenie w procesie
tworzenia prawa i kształtowania kultury prawnej
organów tworzących prawo.
Sąd rozpatrujący sprawę nie podzielił natomiast
stanowiska skarşącego, zgodnie z którym wprowadzenie 50% ulgi w opłacie za przedszkole w sytuacji,
gdy do przedszkola uczęszcza więcej niş jedno
dziecko w rodzinie (§ 7 ust. 2 pkt 3) narusza wynikającą z art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
zasadę równości obywateli wobec prawa.
Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału
Konstytucyjnego, zasada równości polega na tym,
şe wszystkie podmioty prawa charakteryzujące się
daną cechą istotną mają być traktowane równo, tj.
bez zróşnicowań zarówno dyskryminujących, jak
i faworyzujących (U.7/87). Trybunał Konstytucyjny
konsekwentnie wypowiada się jednakşe, şe zasada
równości nie ma charakteru bezwzględnie obowiązującego w tym znaczeniu, iş zrównuje sytuację
wszystkich podmiotów ze względu na cechy, jakimi
się charakteryzują. Zasada równości wymaga bowiem, aby podmioty traktowane były równo, jeśli
charakteryzują się daną cechą. Równość oznacza
zatem – według Trybunału – takşe akceptację róşnego traktowania przez prawo róşnych podmiotów.
Sprawiedliwość wymaga, aby zróşnicowanie prawne podmiotów (ich kategorii) pozostawało w odpowiedniej relacji do róşnic w ich sytuacji faktycznej
jako adresatów danych norm prawnych (tak wyrok
TK P 4/03, OTK-A 2004/6/55).
W ocenie Sądu zaskarşona uchwała, poprzez samo
wprowadzenie ulgi z tytułu uczęszczania do przedszkola więcej niş jednego dziecka w rodzinie, nie
łamie zasady równości, albowiem zastosowane kryterium róşnicowania, stanowiące odstępstwo od
zasady równości, pozostaje w związku z innymi wartościami i normami konstytucyjnymi, uzasadniające
odmienne traktowanie podmiotów podobnych. Regulacja wprowadzająca redukcję części opłaty
w przypadku rodzeństwa uczęszczającego do przedszkola, za drugie i kaşde następne dziecko, zgodna
jest z konstytucyjna zasadą ochrony dobra rodziny
wyraşoną w art. 71 Konstytucji stanowiącym, şe
rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej
i społecznej, a zwłaszcza rodziny wielodzietne mają
prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych, nadto znajduje oparcie w zasadzie ochrony praw dziecka zgodnie z którą we wszystkich działaniach dotyczących dzieci, podejmowanych m.in.
przez ciała ustawodawcze (uchwałodawcze) sprawą
nadrzędną powinno być jak najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka wyraşające się w nieskrępowanym sytuacją materialną rodziny, dostępem do
edukacji, w tym takşe przedszkolnej. W ocenie Sądu
regulacja w tym zakresie jest zgodna z celem unormowań wprowadzonych ustawą o systemie oświaty, którym jest zapewnienie kształcenia, wychowania
i opieki jak największej liczbie dzieci.
W myśl art. 147 § 1 p.p.s.a. sąd uwzględniając skargę na uchwałę lub akt stwierdza niewaşność uchwały lub aktu w całości lub w części albo stwierdza, şe
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zostały wydane z naruszeniem prawa, jeşeli przepis
szczególny wyłącza stwierdzenie ich niewaşności.
Wprowadzając sankcję niewaşności jako następstwo
naruszenia prawa, ustawodawca nie określił rodzaju
naruszenia prawa, które prowadziłoby do zastosowania tej sankcji. Zasadnym jest zatem sięgnięcie
do przepisów ustawy o samorządzie gminnym,
gdzie przewidziano dwa rodzaje naruszeń prawa,
które mogą być wywołane przez ustanowienie aktów uchwalanych przez organy gminy. Mogą to być
naruszenia istotne lub nieistotne (art. 91 ustawy
o samorządzie gminnym). Jednak i tu brak ustawowego zdefiniowania obu naruszeń, co stwarza konieczność sięgnięcia do stanowiska wypracowanego
w tym zakresie w doktrynie i w orzecznictwie.
Za „istotne” naruszenie prawa uznaje się uchybienie
prowadzące do skutków, które nie mogą być tolerowane w demokratycznym państwie prawnym. Do
nich zalicza się między innymi naruszenie przepisów
prawa ustrojowego oraz prawa materialnego, a takşe przepisów regulujących procedury podejmowania uchwał (por. M. Stahl, Z. Kmieciak, Akty nadzoru
nad działalnością samorządu terytorialnego w świetle orzecznictwa NSA i poglądów doktryny, Samorząd Terytorialny 2001r. z 1-2, s. 101- 102).
W judykaturze za istotne naruszenie prawa uznaje
się takiego rodzaju naruszenia jak: podjęcie uchwały
przez organ niewłaściwy, brak podstawy prawnej do
podjęcia uchwały określonej treści, niewłaściwe
zastosowanie przepisu prawnego będącego podstawą podjęcia uchwały, naruszenia procedury podjęcia uchwały (por. przykładowo wyroki: NSA z dnia
11 lutego 1998r. II SA/Wr 1459/97 z dnia 8 lutego
1996r. sygn. akt II SA/Gd 327/ 95, z dnia 12 marca
2009r. sygn. akt II SA/Go 844/08).
Stwierdzenie niewaşności uchwały moşe nastąpić
więc tylko wtedy, gdy uchwała pozostaje w wyraŝnej sprzeczności z określonym przepisem prawnym,
co jest oczywiste i bezpośrednie oraz wynika to
wprost z treści tego przepisu. Nie jest zaś konieczne
raşące naruszenie, warunkujące stwierdzenie niewaşności decyzji, czy postanowienia, o jakim mowa
w przepisie art. 156 § 1 k.p.a.
Natomiast nieistotne naruszenia prawa, które nie
stanowią przesłanki do stwierdzenia niewaşności
uchwały lub zarządzenia, ale są przesłanką do wskazania, şe akt został wydany z naruszeniem prawa, to
takie naruszenia które są mniej doniosłe w porównaniu z innymi przypadkami wadliwości, czyli np.
nieodpowiednie oznaczenie uchwały, powołanie
wadliwej podstawy prawnej, oczywista omyłka pisarska lub rachunkowa.
Są to takie naruszenia, które nie mają wpływu na
treść uchwały lub zarządzenia.
W ocenie Sądu stwierdzone w zaskarşonej uchwale
naruszenia prawa, z przyczyn wyşej opisanych, mają
charakter naruszeń istotnych.
Mając powyşsze na uwadze, na podstawie art. 147
§ 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U
z 2002r. Nr 152, poz. 1270 ze zm.), w punkcie I sen-
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tencji wyroku Sąd stwierdził niewaşność zaskarşonej
uchwały w części obejmującej § 4 ust. 3, § 5 i § 7. Na
podstawie art. 152, w punkcie II sentencji wyroku,
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orzeczono, şe zaskarşona uchwała, w części wyşej
określonej, nie podlega wykonaniu.
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