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Poz. 95, 96

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim Sygn. akt II SA/Go 606/10 z dnia 27 października 2010r. wraz
z uzasadnieniem
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95

ZARZĄDZENIE NR 1/2011
STAROSTY SULĘCIŃSKIEGO
z dnia 7 stycznia 2011r.
w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Tursku
Na podstawie art. 6 pkt 15 i art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(tj. Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) Starosta
Sulęciński zarządza, co następuje:

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Starosta Sulęciński
Stanisław Kubiak

§ 1. Ustala się miesięczny koszt utrzymania
mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Tursku
na rok 2011 w kwocie 2.678,62zł.

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

96
96

ZARZĄDZENIE NR 8
WOJEWODY LUBUSKIEGO
z dnia 12 stycznia 2011r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim
Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998r.
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (Dz. U. z 2010r. Nr 176,
poz. 1190) oraz w związku z uchwałą Nr IV/10/10
Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia
29 grudnia 2010r. w sprawie wygaśnięcia mandatu
radnego zarządza się, co następuje:
§ 1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów
uzupełniających do Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w okręgu wyborczym Nr 4, w którym wybiera się jednego radnego.
§ 2. Datę wyborów ustala się na niedzielę, dnia
27 marca 2011r.
96

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania
poszczególnych czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i podaje do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia na
obszarze Gminy Krosno Odrzańskie.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.
Wz. Wojewody Lubuskiego
Wicewojewoda Lubuski
Jan Świrepo
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Poz. 96
Załącznik
do zarządzenia Nr 8
Wojewody Lubuskiego
z dnia 12 stycznia 2011r.

Kalendarz wyborczy
dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim
zarządzonych na dzień 27 marca 2011r.
Termin wykonania
czynności wyborczej
do 26 stycznia 2011r.

do 5 lutego 2011r.

do 7 lutego 2011r.
do 10 luty 2011r.
do 25 lutego 2011r.
do godz. 2400

Treść czynności
- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia oraz ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego zarządzenia Wojewody Lubuskiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej
w Krośnie Odrzańskim.
- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Burmistrza
Krosna Odrzańskiego, informacji o granicy okręgu wyborczego, numerze
i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej
siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Krośnie Odrzańskim w wyborach
uzupełniających,
- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze o utworzeniu
komitetów wyborczych oraz o zamiarze zgłaszania list kandydatów na radnego.
- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Zielonej Górze przez pełnomocników komitetów wyborczych kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Krośnie Odrzańskim.
- powołanie przez Komisarza Wyborczego Miejskiej Komisji Wyborczej
w Krośnie Odrzańskim.
- zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Krośnie Odrzańskim list kandydatów na radnego w okręgu wyborczym.

do 4 marca 2011r.

- zgłaszanie Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej przez pełnomocników komitetów wyborczych.

do 6 marca 2011r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Burmistrza
Krosna Odrzańskiego, informacji o numerze i granicy obwodu głosowania
oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej.

do 12 marca 2011r.

do 13 marca 2011r.

- rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Krośnie
Odrzańskim o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego zawierających numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone
w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów.
- powołanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Krośnie Odrzańskim obwodowej komisji wyborczej,
- sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy.

25 marca 2011r.
o godz. 2400

- zakończenie kampanii wyborczej.

26 marca 2011r.

- przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców.

27 marca 2011r.
godz. 800 – 2200

- głosowanie.
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UCHWAŁA NR XXXIX/324/10
RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE
z dnia 9 kwietnia 2010r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Trzebiszewo
Na podstawie art. 35, 40 ust. 1, 2 pkt 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz
§ 10 ust. 5 Statutu Gminy Skwierzyna (uchwała
Nr XXVIII/217/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 26 marca 2009r.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Sołectwa dla Sołectwa
Trzebiszewo stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.
§ 2. Uchyla się uchwałę Rady Miejskiej
Nr VIII/87/2003 z dnia 24 października 2003r.
w sprawie Statutu Sołectwa Trzebiszewo.

§ 2. 1. Tworzenie, łączenie, podział, znoszenie
Sołectwa dokonuje Rada Miejska po uprzednim
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.
2. Z wnioskiem mogą wystąpić mieszkańcy obszaru, który to Sołectwo obejmuje lub ma obejmować, albo organy gminy.
§ 3. 1. Statut Sołectwa określa kompetencje, zakres działania Sołectwa jako jednostki pomocniczej
Gminy oraz organizację wewnętrzną.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skwierzyny.

2. Rada Sołecka, w zakresie realizacji zadań własnych, działa samodzielnie lub wspólnie z organami
gminy, zgodnie z przepisami prawa i niniejszego
Statutu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.

3. Organa sołectwa przedstawiają Radzie Miejskiej i Burmistrzowi Skwierzyny swoje wnioski, opinie dotyczące żywotnych spraw Sołectwa.

Przewodniczący Rady
Stanisław Kretkiewicz

§ 4. 1. W skład Sołectwa wchodzą miejscowości:
Trzebiszewo, Rakowo.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIX/324/10
Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 9 kwietnia 2010r.

2. Położenie i obszar Sołectwa w Gminie określają mapy sytuacyjne, stanowiące załącznik Nr 1
i 2 niniejszego Statutu.
Rozdział 2
Zakres działania sołectwa

Statut Sołectwa Trzebiszewo
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa
o Sołectwie – należy przez to rozumieć Sołectwo
Trzebiszewo.
2. Sołectwo stanowi wspólnotę samorządową
osób zamieszkujących na terenie sołectwa.
3. Sołectwo jest pomocniczą jednostką Gminy
Skwierzyna i działa w ramach jej osobowości prawnej.
4. Samorząd mieszkańców wsi działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
a) ustawy o samorządzie terytorialnym z dnia
8 marca 1990r. (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zmianami),
b) uchwały Nr XXVIII/217/09 Rady Miejskiej
w Skwierzynie z dnia 23 marca 2009r.
w sprawie Statutu Gminy Skwierzyna,
c) niniejszego Statutu.

§ 5. 1. Podstawowym celem utworzenia i działania Sołectwa jest działanie na rzecz zaspokojenia
potrzeb wspólnoty mieszkańców.
2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań gminy
między innymi poprzez:
a) występowanie z różnymi inicjatywami do organów gminy,
b) opiniowanie projektów rozstrzygnięć dotyczących danego sołectwa, przekazanych
w tym celu przez organy gminy.
§ 6. Do zakresu działania Sołectwa należy:
1) inicjowanie działań organów gminy we wszystkich sprawach wchodzących w zakres zadań
własnych gminy,
2) opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów
gminy w sprawach dotyczących sołectwa,
a zwłaszcza:
a) opiniowanie projektów opracowań planistycznych, których zakres przestrzenny dotyczy danego sołectwa,
b) określania przez Radę Miejską w Skwierzynie
zasad zbywania i obciążania nieruchomości
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stanowiących własność gminy i położonych
na terenie sołectwa,

2. Do wyłącznej kompetencji Zebrania Wiejskiego należy:

c) prowadzenia innych działań dotyczących
wspólnoty samorządowej sołectwa,

a) wybór i odwołanie sołtysa,
b) wybór i odwołanie Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków,

3) konsultowanie spraw podległych uregulowaniu
w drodze przepisów gminnych, a dotyczących:

c) ustalanie zadań do realizacji przez sołtysa,

a) zasad gospodarowania mieniem komunalnym położonym na terenie sołectwa,

d) dokonywanie oceny działalności sołtysa,
e) uchwalanie rocznych planów finansowo –
rzeczowych sołectwa w ramach budżetu
gminy oraz zasad gospodarowania dochodami własnymi sołectwa, pochodzącymi
z wpływów określonych Statutem,

b) określanie ilości punktów sprzedaży alkoholu
na terenie sołectwa oraz zasad ich usytuowania,
c) sieci przedszkoli i szkół podstawowych,
d) określanie zasad ruchu na drogach gminnych
w obrębie sołectwa,
e) sieci połączeń, rozmieszczenia przystanków
oraz rozkładu jazdy lokalnego transportu
zbiorowego na terenie sołectwa,
f)

innych spraw dotyczących sołectwa, niewymienionych w pkt. 3 – a, b, c, d, e,

f)

§ 10. 1. Zebranie Wiejskie zwoływane jest w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku,
przy czym zebranie sprawozdawcze do 31 marca
każdego roku.
2. Zebranie Wiejskie zwołuje sołtys:
a) z własnej inicjatywy,

5) stymulowanie rozwoju inicjatyw społecznych,
działalności kulturalnej, sportowej na terenie
sołectwa,

b) na pisemny wniosek co najmniej 10% mieszkańców sołectwa,
c) na wniosek Burmistrza lub Przewodniczącego Rady Miejskiej.

6) prowadzenie racjonalnej gospodarki finansowej posiadanymi przez sołectwo środkami,
czynności

i działań

Rozdział 3
Organizacja i zadania organów sołectwa
§ 7. 1. Organami Sołectwa są:
a) uchwałodawczym – Zebranie Wiejskie,
b) wykonawczym – Sołtys.
2. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.
§ 8. 1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej odpowiada kadencji Rady Miejskiej w Skwierzynie.
2. Wybory sołtysa zarządza Rada Miejska w terminie do trzech miesięcy od pierwszej sesji Rady
Miejskiej.
3. Wygaśnięcie mandatu sołtysa, członka Rady
Sołeckiej następuje wskutek:
1) odwołania przez Zebranie Wiejskie z dniem
określonym w uchwale Zebrania
2) pisemnego zrzeczenia się mandatu,
3) śmierci,

3. Termin, miejsce i projekt porządku obrad Zebrania Wiejskiego ogłasza sołtys w sposób zwyczajowo przyjęty, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem zebrania.
4. Jeżeli w wyznaczonym terminie frekwencja
wynosi mniej niż 10% uprawnionych mieszkańców,
wyznacza się drugi termin po upływie 15 minut.
Postanowienia zebrania są wówczas prawomocne –
bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.
5. W przypadku bezczynności sołtysa (niezwołanie Zebrania Wiejskiego, o którym mowa w ust. 2
lit. b, c po jednokrotnym pisemnym upomnieniu
przez Burmistrza lub Przewodniczącego Rady Miejskiej), Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Burmistrza.
§ 11. 1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim
mają mieszkańcy sołectwa, radni Rady Miejskiej
w Skwierzynie, Burmistrz Skwierzyny i wyznaczone
przez niego osoby, zaproszeni goście oraz inne osoby zainteresowane tematyką obrad.
2. Do głosowania są uprawnieni mieszkańcy Sołectwa, którzy w dniu zebrania posiadają prawo do
udziału w wyborach do Rady Miejskiej w Skwierzynie.

4) na skutek utraty biernego prawa wyborczego.
Zebranie Wiejskie
§ 9. 1. Do właściwości Zebrania Wiejskiego należy podejmowanie uchwał w sprawach określonych
w § 6, za wyjątkiem spraw z zakresu administracji
publicznej.

uchwalanie programów działania,

g) wydawanie opinii w sprawie utworzenia, poszerzenia, bądź likwidacji sołectwa.

4) zarządzanie i korzystanie z powierzonego mienia komunalnego,

7) podejmowanie innych
zgodnych z prawem.
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3. Uczestnicy Zebrania Wiejskiego mają prawo
do:
a) udziału w dyskusji nad sprawami objętymi
porządkiem obrad,
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b) zadawania pytań sołtysowi, członkom Rady
Sołeckiej oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom organów Gminy Skwierzyna,
c) zgłaszania projektów uchwał oraz poprawek
do tych projektów,
d) zgłaszania kandydatur na sołtysa i członków
Rady Sołeckiej,
e) kandydowania na funkcje, o których mowa
w ust. 3d.
4. Mieszkańców niespełniających
ust. 2 nie dotyczą ust. 3 pkt. c, d, e.

3. Protokół Zebrania Wiejskiego powinien zawierać:
a) miejscowość i datę zebrania,
b) porządek obrad,
c) stwierdzenie ważności zebrania,
d) zapis przebiegu dyskusji,
e) treść podjętych uchwał,
f)

warunków

§ 12. 1. Zebranie jest ważne, jeśli zostanie spełniony warunek określony § 10 ust. 3 i 4.
2. Uczestnicy Zebrania Wiejskiego podpisują listę obecności, która jest dołączana do protokołu.
3. Zebranie Wiejskie podejmuje rozstrzygnięcia
w formie uchwał.
§ 13. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy sołtys.
2. W razie nieobecności sołtysa, Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy najstarszy wiekiem członek
Rady Sołeckiej lub jej inny członek.
3. Przewodniczący Zebrania Wiejskiego decyduje
o:
a) udzielaniu głosu i kolejności zabierania głosu,
b) udzielaniu głosu poza kolejnością,
c) decyduje o zabraniu głosu jeżeli temat lub
sposób wystąpienia albo zachowania zabierającego głos w sposób oczywisty zakłócają
porządek Zebrania, bądź uchybiają powadze
Zebrania, a Przewodniczący Zebrania Wiejskiego przywołał go „do porządku” i gdy
przywołanie nie odniosło skutku. Fakt ten poleca Przewodniczący odnotować w protokole,
d) zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi
punktami porządku obrad,
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podpis przewodniczącego zebrania i protokolanta,

g) dołączoną listę obecności.
4. Kopię protokołu Zebrania Wiejskiego Przewodniczący Zebrania przekazuje Burmistrzowi
w terminie 7 dni.
5. W zależności od charakteru spraw, których
uchwały dotyczą, Burmistrz załatwia je we własnym
zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia Radzie Miejskiej. O sposobie załatwienia sprawy Burmistrz informuje Sołectwo poprzez sołtysa – na piśmie.
§ 16. 1. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami prawa i uchwałami organów Gminy Skwierzyna.
2. Do obowiązków sołtysa należy w szczególności:
a) prowadzenie zarządu sprawami sołectwa,
b) prowadzenie zarządu środkami finansowymi
sołectwa,
c) sprawowanie zwykłego zarządu mieniem
komunalnym przekazanym sołectwu do korzystania,
d) zwoływanie i przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego,
e) zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom
Rady Sołeckiej,
f)

e) rozpoczęciu głosowania nad wnioskami
i zgłoszonymi projektami uchwał,
4. Przewodniczący obrad nie może odmówić
poddania pod głosowanie wniosku oraz projektu
uchwały, jeżeli ich treść odpowiada przyjętemu porządkowi obrad.
§ 14. 1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają
w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
W razie równej liczby głosów "za" i "przeciw", przeprowadza się ponowne głosowanie.

zapewnienie stałej łączności pomiędzy
mieszkańcami sołectwa a organami Gminy
Skwierzyna oraz informowanie mieszkańców
o rozstrzygnięciach organów gminy w sprawach dla nich istotnych,

g) działanie na rzecz rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w sołectwie,
h) współpraca z wszelkimi organizacjami społecznymi prowadzącymi działalność na terenie sołectwa,
i)

pobieranie podatków oraz innych opłat na
zasadach określonych uchwałą Rady Miejskiej w Skwierzynie,

2. Postanowienia zawarte w ust. 1 nie dotyczą
wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej.

j)

wykonywanie innych zadań zleconych przez
Gminę Skwierzyna.

§ 15. 1. Obrady Zebrania Wiejskiego są protokołowane.

3. Do kompetencji sołtysa należy:

2. Protokolanta wyznacza przewodniczący zebrania.

a) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,
w tym występowanie wobec organów Gminy
Skwierzyna oraz instytucji, organizacji i osób
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fizycznych we wszystkich sprawach sołectwa
objętych niniejszym Statutem,
b) kierowanie pracami Rady Sołeckiej,
c) kierowanie wykonaniem uchwał Zebrania
Wiejskiego,
Rada Sołecka
§ 17. 1. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność sołtysa. Ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.
2. Rada Sołecka składa się z 4 – 10 członków,
o jej liczebności decyduje Zebranie Wiejskie. Pracą
Rady Sołeckiej kieruje i przewodniczy jej obradom
sołtys.
3. Sołtys może powierzyć Radzie Sołeckiej lub
poszczególnym jej członkom wykonanie czynności
w sprawach związanych z funkcjonowaniem sołectwa.
4. Opinie Rady Sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
członków, w razie równej liczby głosów „za” i „przeciw”, decyduje głos sołtysa. Opinie Rady Sołeckiej
nie są wiążące dla sołtysa.
5. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwoływane są według potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na kwartał
z inicjatywy:
a) sołtysa,
b) przynajmniej połowy członków Rady Sołeckiej.
6. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne.
7. Rada Sołecka może:
a) zapraszać na swoje posiedzenia przedstawicieli organizacji samorządowych oraz zawodowych i społecznych działających w sołectwie,
b) nawiązywać współpracę z innymi sołectwami,
c) podejmować inicjatywy dotyczące udziału
mieszkańców sołectwa w rozwiązywaniu jego problemów.
Rozdział 4
Sołecka Ordynacja Wyborcza
§ 18. 1. Wybory organów sołectwa zarządza Rada Miejska w terminie do trzech miesięcy od I sesji
Rady Miejskiej.
2. W zarządzeniu o wyborach podaje się:
a) miejsce, godzinę i dzień Zebrania Wiejskiego,
b) propozycję porządku obrad,
c) termin drugiego zebrania, jeżeli w pierwszym
terminie brak będzie wymaganej frekwencji.
3. Zarządzenie o terminie zebrania wyborczego
ogłasza się w sposób zwyczajowo przyjęty, nie później niż 7 dni przed jego przeprowadzeniem.
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§ 19. 1. Za uprawnionych do głosowania
i kandydowania uważa się mieszkańców sołectwa,
którzy ukończyli 18 lat, posiadają czynne prawa wyborcze.
2. W przypadkach spornych lub niejasnych
o czynnym prawie wyborczym rozstrzyga się na
podstawie stałego rejestru wyborców w gminie,
prowadzonego zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia
16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95,
poz. 602 z późn. zmianami).
3. W zebraniu wyborczym powinno uczestniczyć
w pierwszym terminie minimum 10% uprawnionych
do głosowania mieszkańców sołectwa. Jeżeli w wyznaczonym terminie frekwencja wynosi mniej niż
10% uprawnionych mieszkańców, wyznacza się
drugi termin po upływie 15 minut. Postanowienia
zebrania są wówczas prawomocne bez względu na
liczbę obecnych na zebraniu.
§ 20. 1. Zebranie Wiejskie wyborcze otwiera
Burmistrz lub Zastępca Burmistrza.
2. Zebranie Wiejskie:
a) wybiera zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym – przewodniczącego zebrania wyborczego. Przewodniczącego zebrania
może też zaproponować Burmistrz lub Zastępca Burmistrza, przy akceptacji Zebrania.
b) przyjmuje w głosowaniu jawnym sprawozdanie, jakie składa sołtys.
c) powołuje Komisję Skrutacyjną do przeprowadzenia wyborów w liczbie 3 osób, osoby
te nie mogą kandydować w wyborach na sołtysa, członka Rady Sołeckiej.
3. Komisja Skrutacyjna wybiera spośród siebie
przewodniczącego komisji.
4. Sołtys wybierany jest przez Zebranie Wiejskie
w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Sołtysem zostaje
osoba, która otrzymała największą liczbę głosów.
W przypadku uzyskania jednakowej ilości głosów
przez kandydatów przeprowadza się drugą turę wyborów, w której uwzględnia się kandydatów o największej i jednakowej ilości głosów.
5. Komisja rozdaje karty do głosowania tylko
osobom do tego uprawnionym.
6. Rada Sołecka wybierana jest w głosowaniu
tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej
liczby kandydatów. Dopuszcza się głosowanie na
poszczególnych członków Rady Sołeckiej, jak również na całą zgłoszoną listę. Do Rady Sołeckiej wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali największą
liczbę głosów. W przypadku uzyskania jednakowej
ilości głosów przez kandydatów, wśród tych kandydatów przeprowadza się drugą turę wyborów
§ 21. 1. Głosowanie jest tajne, w tym celu Komisja Skrutacyjna rozdaje karty do głosowania zaopatrzone pieczęcią Burmistrza. z widocznymi na niej
nazwiskami kandydatów.
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2. Głosowanie odbywa się w ten sposób, że wyborca stawia znak X przy nazwisku kandydata, na
którego oddaje głos.
3. Po zakończeniu głosowania Komisja Skrutacyjna ustala i ogłasza wyniki wyborów oraz sporządza protokół, który winien zawierać:
a) skład Komisji Skrutacyjnej,
b) ilość osób uczestniczących w głosowaniu,
c) ilość oddanych głosów ważnych i nieważnych,
d) ilość głosów oddanych na każdego kandydata,
e) stwierdzenie dokonanego lub niedokonanego wyboru.
4. Druki protokołów głosowania dla Komisji
Skrutacyjnej oraz karty do głosowania dostarcza
Burmistrz.
§ 22. 1. Odwołanie sołtysa i członków Rady Sołeckiej stanowi wyłączną kompetencję Zebrania
Wiejskiego w pierwszym terminie przy udziale 10%
mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Jeżeli w wyznaczonym terminie frekwencja wynosi mniej niż 10% uprawnionych mieszkańców,
wyznacza się drugi termin po upływie 15 minut.
Postanowienia zebrania są wówczas prawomocne
bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.
2. Wnioski o odwołanie kierowane są do Burmistrza.
3. O odwołanie mogą występować:
a) Burmistrz,
b) Rada Miejska,
c) mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska akceptację co najmniej 10% mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
4. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia Burmistrz
nie nadaje biegu.
5. Zebranie Wiejskie zobowiązane jest wysłuchać
wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowanych.
6. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i bezpośredniego. W tym celu Zebranie powołuje Komisję Skrutacyjną, powierzając jej obowiązki
przeprowadzenia głosowania odwoławczego.
7. Zarządzenie o zwołaniu Zebrania Wiejskiego
w celu odwołania sołtysa, Rady Sołeckiej bądź poszczególnych jej członków podejmuje Burmistrz,
ustalając miejsce, godzinę i dzień zebrania,
w zarządzeniu podaje się wnioskodawcę odwołania.
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§ 23. Ponowne wybory sołtysa zarządza Rada
Miejska.
Rozdział 5
Gospodarowanie mieniem i finansami sołectwa
§ 24. 1. Sołectwo zarządza i korzysta ze składników mienia przydzielonego mu do korzystania
i zarządzania przez Radę Miejską.
2. Realizując zadanie, o którym stanowi ust. 1,
Sołectwo rozporządza dochodami z tego źródła.
3. Majątek nieruchomy i ruchomy przekazany
Sołectwu jest zarejestrowany w księdze inwentarzowej Sołectwa.
4. Sołectwo może wykorzystywać powierzone
mienie na realizację zadań ustawowych i statutowych.
5. Sołectwo może wynajmować, wydzierżawiać
powierzone mienie tylko za zgodą Burmistrza.
6. Dochody, o których mowa w ust. 5 należy
wpłacać na konto Urzędu Miejskiego.
7. Obsługę finansowo – księgową prowadzi
Urząd Miejski.
§ 25. Sołectwo może uzyskiwać przychody pochodzące z wynajmu i dzierżawy majątku przekazanego Sołectwu.
§ 26. Wydatki Sołectwa stanowią integralną
część budżetu gminnego, określając wydatki do
działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.
Rozdział 6
Nadzór sołectwa
§ 27. 1. Nadzór nad działaniem organów sołectwa sprawuje Rada Miejska i Burmistrz.
2. Burmistrz na bieżąco poprzez Urząd Miejski,
a Rada Miejska okresowo poprzez Komisję Rewizyjną kontroluje działalność Sołectwa.
3. Sołtys przekazuje Burmistrzowi uchwały,
wnioski i opinie Zebrania Wiejskiego i Rady Sołeckiej w terminie 7 dni od ich podjęcia.
4. Burmistrz wstrzymuje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego sprzecznych z prawem i informuje
o tym Radę Miejską.
5. Sołtys przekazuje Skarbnikowi dokumenty finansowo-księgowe w terminie do 14 dni od ich
otrzymania, natomiast dokumenty zobowiązujące
do zapłaty w terminie do 3 dni od ich otrzymania.
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Rozdział 7
Postanowienia końcowe
§ 28. Sołectwo używa pieczęci:
1) nagłówkowej
„Gmina Skwierzyna Sołectwo Trzebiszewo”
2) imiennej Sołtysa
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„Sołtys Sołectwa Trzebiszewo ………………………
(imię i nazwisko)
§ 29. 1. Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska.
2. W przypadkach spornych postanowienia Statutu interpretuje Burmistrz.
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIX/324/10
Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 9 kwietnia 2010r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXIX/324/10
Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 9 kwietnia 2010 r.
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UCHWAŁA NR XLIV/238/2010
RADY GMINY PRZYTOCZNA
z dnia 17 sierpnia 2010r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz ustalenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki
określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów,
logopedów
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 późn. zm.) oraz art. 42
ust. 7 pkt 2 i 3, w związku z art. 91 „d” pkt 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2006r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) Rada Gminy
Przytoczna uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Nauczycielom zatrudnionym w pełnym
wymiarze zajęć, którym powierzono stanowiska
kierownicze, obniża się tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art. 42 ust. 3
Karty Nauczyciela.
2. Wymiar pensum po obniżce wynosi:
Dyrektor Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Przytocznej –
5 godzin,

Lp.
1.
2.

Stanowisko
Pedagog
Logopeda

Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Kusocińskiego w Przytocznej – 5 godzin,
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii
Konopnickiej w Wierzbnie – 6 godzin,
Dyrektor Przedszkola Gminnego w Przytocznej – 10 godzin,
Wicedyrektor Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Przytocznej – 8 godzin,
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Kusocińskiego w Przytocznej – 8 godzin.
§ 2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
zajęć prowadzonych przez pedagogów, logopedów,
zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć określa
poniższa tabela:

Tygodniowy obowiązkowy wymiar czasu
20
20

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVII/98/2004 Rady
Gminy Przytoczna z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami przez nauczycieli
pełniących funkcje dyrektora i wicedyrektora w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Przytoczna.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Przytoczna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Barski
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UCHWAŁA NR LVI/363/2010
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY
z dnia 23 września 2010r.
w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Środowiskowym Domu Samopomocy
w Witnicy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. t. j.
Nr 142, poz. 1591 z 2001r. ze zmianami) w zw.
z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej (Dz. U. t. j. Nr 175, poz. 1362
z 2008r. ze zmianami), uchwala się co następuje:
§ 1. Ustala się odpłatność za pobyt osób
z zaburzeniami psychicznymi w ośrodku wsparcia –
Środowiskowym Domu Samopomocy w Witnicy
w wysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie
gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie,
jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub
dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 250%
odpowiedniego kryterium dochodowego, o których
mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.
§ 2. Osoby, których dochód miesięczny nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa
w § 1 nie ponoszą opłat za pobyt w ośrodku wsparcia.

wyliczona przez wojewodę dla ośrodka, w którym
przebywa uczestnik.
§ 4. Decyzję o skierowaniu do ośrodka wsparcia
i decyzję ustalającą odpłatność za korzystanie
z usług w ośrodku wsparcia wydaje na podstawie
stosownego uprawnienia Kierownik Miejsko –
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy
§ 5. Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Witnicy może zwolnić osoby
zobowiązane do odpłatności na ich wniosek, częściowo lub całkowicie z tej odpłatności, z zachowaniem zasad zwolnienia przewidzianych w ustawie
o pomocy społecznej.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Witnica.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Krystyna Sikorska

§ 3. Odpłatność za pobyt w ośrodku wsparcia,
o której mowa w § 1 nie może być wyższa niż średnia miesięczna kwota dotacji na jednego uczestnika,
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UCHWAŁA NR LVI/364/2010
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY
z dnia 23 września 2010r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Witnica
Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U.
z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18
ust. 2 pkt. 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

1. W załącznik Nr 3 zawierającym wykaz wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego,
stanowiącym integralną część zmienianej uchwał,
wprowadza się:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/233/2009 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 marca 2009r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Witnica (Dziennik
Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2009r. Nr 48,
poz. 677) wprowadza się następującą zmianę:

14) opłata zajęć edukacyjnych, dodatkowych
i wyrównawczych, pozaszkolnych (językowe,
sportowe, kółka tematyczne,);

a) dodatkowe punkty:
„13) okulary korekcyjne;

15) inne dodatkowe opłaty wymagane obligatoryjnie przez szkołę;
16) udział w wycieczkach szkolnych (np. wyjazd
do kina, teatru, inne).”,

Dziennik Urzędowy
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b) dodatkowy tekst w brzmieniu:
„Zwrot środków pieniężnych za zakup powyższych przedmiotów następuje wyłącznie na podstawie okazanych imiennych faktur i rachunków
uproszczonych na rodzica lub pełnoletniego
ucznia. Wystawione faktury/rachunki powinny
zawierać odpowiednie nazewnictwo zakupionych artykułów (przymiotnik „szkolne”, „sportowe”). W przypadku braku odpowiedniego
określenia, wymagane jest by sprzedawca umieścił na fakturze odręczną adnotację z takim określeniem oraz potwierdził to własnoręcznym
podpisem oraz pieczątką sklepu. W przypadku
gdy sprzedawca nie chce potwierdzić tego faktu

Poz. 100, 101
na rachunku, potwierdzenia może dokonać szkoła, do której uczęszcza uczeń.”

§ 2. W pozostałej części uchwała pozostaje bez
zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Witnica.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Krystyna Sikorska
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UCHWAŁA NR I/07/2010
RADY GMINY LUBRZA
z dnia 2 grudnia 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XL/241?2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na terenie Gminy Lubrza
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591,
ze zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28,
poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 10
ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 ze zm.: Dz. U.
z 2010r. Nr 96, poz. 620) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010r.
w sprawie górnych stawek kwotowych podatków
i opłat lokalnych w 2011r. (M. P. z 2010r. Nr 55,
poz. 755) i Obwieszczeniem Ministra Finansów
z dnia z 11 października 2010r. w sprawie stawek
podatku od środków transportowych obowiązują-

cych w 2011r. (M. P. z 2010r. Nr 75, poz. 950).
uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XL/241/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lubrza, zmienia się:
1) załącznik Nr 2, który otrzymuje brzmienie jak
w załączniku Nr 1 do uchwały,
2) załącznik Nr 3, który otrzymuje brzmienie jak
w załączniku Nr 2 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lubrza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki
obowiązują od dnia 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady
Piotr Kaczkowski
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr I/07/2010
Rady Gminy Lubrza
z dnia 2 grudnia 2010r.

Stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej
lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

12
18
25

18
25
31
31 i więcej

12

40
40 i więcej

Stawka podatku (w złotych)

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
Dwie osie
831,60
970,20
1 108,80
1 905,75
Trzy osie
1 651,65
2 182,95

inne systemy zawieszenia osi jezdnych
970,20
1 108,80
1 316,70
2 209,00
2 182,95
2 824,50
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr I/07/2010
Rady Gminy Lubrza
z dnia 2 grudnia 2010r.

Stawki podatku od środków transportowych od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

12
18

18
25
25 i więcej

12
28
33

28
33
38
38 i więcej

12

38
38 i więcej

10 1

Stawka podatku (w złotych)

oś jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równoważne
Jedna oś
693,00
831,60
970,20
Dwie osie
762,30
900,90
1 178,10
1 593,90
Trzy osie
941,85
1 316,70

inne systemy zawieszenia osi jezdnych
831,60
970,20
1 039,50
831,60
1 247,40
1 714,65
2 209,40
1 316,70
1 801,80
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UCHWAŁA NR III/14/2010
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE
z dnia 21 grudnia 2010r.
w sprawie zmieniająca uchwałę Nr II/6/2010 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie
określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) uchwala się, co
następuje:
§ 1. W § 1 ust. 2 pkt. 3 uchwały Nr II/6/2010 Rady
Miejskiej w Gubinie z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
oraz zwolnień od podatku od nieruchomości słowa
„zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych” zastępuje się słowami „związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej w zakresie udzielania

świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty
udzielające tych świadczeń”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2011r.
§ 4. Uchwała podlega ponadto podaniu do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gubin o statusie miejskim.
Przewodniczący Rady
Leszek Ochotny
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UCHWAŁA NR III/21/2010
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 21 grudnia 2010r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień przedmiotowych
w podatku od nieruchomości w Gminie Sulechów na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 1, 3, art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613
z późn. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000r.
o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLIX/517/2010 Rady Miejskiej
w Sulechowie z dnia 21 września 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień
przedmiotowych w podatku od nieruchomości
w Gminie Sulechów na rok 2011 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 96, poz. 1394, zm. Dz. Urz. Woj. Lubu-

skiego Nr 103, poz. 1563) w § 1 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,27zł od 1m2 powierzchni
użytkowej”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą od dnia 1 stycznia
2011 roku.
Przewodniczący Rady
Jan Rerus

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 5

– 353 –

Poz. 104
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UCHWAŁA NR III/22/2010
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 21 grudnia 2010r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości,
podatku rolnym i podatku leśnym w Gminie Sulechów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r.
Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy
z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U.
z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 9
ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku
leśnym (Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682 z późn.
zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95)
uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLIX/518/2010 Rady Miejskiej
w Sulechowie z dnia 21 września 2010 roku w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od
nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym
w Gminie Sulechów (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego

Nr 96, poz. 1395) w § 1 pkt 1 i pkt 2 otrzymuje
brzmienie:
1) informacja w sprawie podatku od nieruchomości od osób fizycznych, wzór IN-1, stanowiąca
załącznik Nr 1 do uchwały,
2) deklaracja na podatek od nieruchomości od
osób prawnych i jednostek organizacyjnych
wymienionych w art. 6 ust. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wzór DN-1, stanowiąca załącznik Nr 2 do uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą od dnia 1 stycznia
2011 roku.
Przewodniczący Rady
Jan Rerus

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 5

– 354 –

Poz. 104
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/22/2010
Rady Miejskiej w Sulechowie
z dnia 21 grudnia 2010r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 5

– 355 –

Poz. 104

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 5

– 356 –

Poz. 104

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 5

– 357 –

Poz. 104
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/22/2010
Rady Miejskiej w Sulechowie
z dnia 21 grudnia 2010r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 5

– 358 –

Poz. 104

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 5

– 359 –

Poz. 104

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 5

– 360 –

Poz. 104

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 5

– 361 –

Poz. 104

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 5

– 362 –

Poz. 105, 106
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UCHWAŁA NR III/12/10
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 21 grudnia 2010r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 tekst jednolity z późn.
zm.1) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2010r. Nr 95, poz. 613 tekst jednolity z późn. zm.2)
uchwala się, co następuje:

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2011r.

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/472/08 Rady Miasta
Zielona Góra z dnia 4 listopada 2008r. w sprawie
określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku
od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 120,
poz. 1753 z późn. zm.3) w § 1 pkt 2 lit. d otrzymuje
brzmienie:

1

„d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,01zł od 1m2 powierzchni
użytkowej,”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.

Wiceprzewodniczący Rady
Marek Kamiński
______________________________________
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r.
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327
i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241
oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226,
poz. 1475.
3
Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz.
Woj. Lubus. z 2009r. Nr 64, poz. 902.

===================================================================================
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UCHWAŁA NR III/13/10
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 21 grudnia 2010r.
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 tekst jednolity z późn.
zm.1) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2010r. Nr 95, poz. 613 tekst jednolity z późn. zm.2),
art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r.
o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969
tekst jednolity z późn. zm.3) oraz art. 6 ust. 9 ustawy
z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym
(Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.4) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Określa się wzory następujących formularzy
podatkowych:
1) deklaracji na podatek od nieruchomości – wg
wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały;
2) deklaracji na podatek rolny – wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały;

3) deklaracji na podatek leśny – wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do uchwały;
4) informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – wg wzoru stanowiącego załącznik
Nr 4 do uchwały;
5) informacji o gruntach – wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do uchwały;
6) informacji o lasach – wg wzoru stanowiącego
załącznik Nr 6 do uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XVII/229/07 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie
określenia
wzorów
formularzy
podatkowych
(Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2008r. Nr 1, poz. 15 z późn.
zm.5).

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 5

– 363 –

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2011r.
Wiceprzewodniczący Rady
Marek Kamiński
_________________________________________
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r.
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327
i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111

Poz. 106

i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241
oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226,
poz. 1475.
3
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775
i Nr 249, poz. 1825, z 2007r. Nr 109, poz. 747, z 2008r. Nr 116,
poz. 730 i Nr 237, poz. 1655, z 2009r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010r.
Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475.
4
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r.
Nr 216, poz. 1826, z 2005r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365
i Nr 179, poz. 1484, z 2006r. Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825,
z 2008r. Nr 116, poz. 730, z 2009r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010r.
Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475.
5
Zmiana wymienionej uchwały została ogłoszona w Dz. Urz.
Woj. Lubus. z 2008r. Nr 11, poz. 287.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 5

– 364 –

Poz. 106
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/13/10
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 21 grudnia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 5

– 365 –

Poz. 106

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 5

– 366 –

Poz. 106

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 5

– 367 –

Poz. 106
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/13/10
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 21 grudnia 2010r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 5

– 368 –

Poz. 106

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 5

– 369 –

Poz. 106

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 5

– 370 –

Poz. 106
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr III/13/10
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 21 grudnia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 5

– 371 –

Poz. 106

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 5

– 372 –

Poz. 106
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr III/13/10
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 21 grudnia 2010r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 5

– 373 –

Poz. 106

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 5

– 374 –

Poz. 106
Załącznik Nr 5
do uchwały Nr III/13/10
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 21 grudnia 2010r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 5

– 375 –

Poz. 106

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 5

– 376 –

Poz. 106

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 5

– 377 –

Poz. 106
Załącznik Nr 6
do uchwały Nr III/13/10
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 21 grudnia 2010r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 5

06

– 378 –

Poz. 106

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 5

– 379 –

Poz. 107
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UCHWAŁA NR III/17/10
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 21 grudnia 2010r.
w sprawie ustalenia cen i opłat, zwolnień oraz ulg w cenach za usługi przewozowe w zakresie lokalnego
transportu zbiorowego świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 tekst jednolity
z późn. zm.1), art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia
20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U.
z 1997r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.2), oraz art. 33a
ust. 3 i art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada
1984r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000r. Nr 50,
poz. 601 tekst jednolity z późn. zm.3) uchwala się, co
następuje:
Rozdział 1

a) normalnych – 2,20zł,
b) ulgowych – 1,10zł;
2) biletów dobowych (24 godzinnych) – ważnych
na terenie Miasta Zielona Góra przez 24 godziny od czasu skasowania (podróż musi się skończyć w terminie ważności biletu):
a) normalnych – 8,80zł,
b) ulgowych – 4,40zł;
3)

Zasady ogólne
§ 1. Niniejszą uchwałą ustala się ceny i opłaty,
zwolnienia oraz ulgi w cenach za usługi przewozowe
świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji
w Zielonej Górze, zwany dalej MZK w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze określonym w § 2.
§ 2. Ustalenia niniejszej uchwały obowiązują na
terenie Miasta Zielona Góra oraz gmin: Zielona Góra, Czerwieńsk, Świdnica i Zabór, na obszarze których MZK wykonuje zadania w zakresie lokalnego
transportu zbiorowego.

a) normalnych – 50,00zł,
b) ulgowych – 25,00zł;
4)

§ 3. Ustala się strefy biletowe w obszarze obowiązywania uchwały objętym lokalnym transportem
zbiorowym świadczonym przez MZK:
1)

miejską strefę biletową obejmującą obszar
Miasta Zielona Góra;

2)

pierwszą podmiejską strefę biletową na obszarze gmin, o których mowa w § 2, obejmującą
przejazd z Zielonej Góry do miejscowości położonych na terenie gmin i z powrotem, z wyłączeniem miejscowości wymienionych w pkt 3;

3)

4)

drugą podmiejską strefę biletową na obszarze
gmin, o których mowa w § 2, obejmującą przejazd z Zielonej Góry do miejscowości: Wysokie,
Laski, Nietków, Letnica i z powrotem;
strefę biletową na terenie miejscowości podmiejskiej.

§ 4. Ustala się ceny biletów jednorazowych
i okresowych za usługi przewozowe lokalnym transportem zbiorowym świadczone przez MZK w miejskiej strefie biletowej:
1)

biletów jednorazowych – jednoprzejazdowych:

sieciowych biletów imiennych - trzydziestodniowych:
a) normalnych – 76,00zł,
b) ulgowych – 38,00zł;

5)

sieciowych biletów imiennych – dziewięćdziesięciodniowych:
a) normalnych – 210,00zł,

Rozdział 2
Strefy biletowe i ceny biletów

sieciowych biletów imiennych – dziesięciodniowych:

b) ulgowych – 105,00zł;
6)

sieciowych biletów normalnych na okaziciela
trzydziestodniowych – 165,00zł.

§ 5. Ustala się ceny biletów jednorazowych
i okresowych za usługi przewozowe lokalnym transportem zbiorowym świadczone przez MZK do
i z wybranych miejscowości podmiejskich obowiązujące w miejskiej strefie biletowej oraz w pierwszej
lub drugiej strefie biletowej podmiejskiej:
1)

biletów jednorazowych – jednoprzejazdowych:
a) normalnych (strefa miejska oraz pierwsza
strefa podmiejska) – 4,80zł,
b) ulgowych (strefa miejska oraz pierwsza strefa podmiejska) – 2,40zł,
c) normalnych (strefa miejska oraz druga strefa
podmiejska) – 6,20zł,
d) ulgowych (strefa miejska oraz druga strefa
podmiejska) – 3,10zł,
e) normalnych na terenie miejscowości podmiejskiej – 3,20zł,
f)

ulgowych na terenie miejscowości podmiejskiej – 1,60zł;

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 5
2)

– 380 –

biletów okresowych imiennych trzydziestodniowych (z wybranej miejscowości w danej
strefie podmiejskiej + strefa miejska):
a) normalnych z i do pierwszej strefy podmiejskiej – 146,00zł,
b) ulgowych z i do pierwszej strefy podmiejskiej
– 73,00zł,

3)

1)

ulgowych z wybranej miejscowości w pierwszej strefie podmiejskiej przez miasto do innej miejscowości w pierwszej strefie podmiejskiej – 101,00zł,

dobowych, ważnych we wszystkich strefach
przez 24 godziny od czasu skasowania – podróż
musi się skończyć w terminie ważności biletu:
a) normalnych – 18,00zł,
b) ulgowych – 9,00zł;

2)

e) normalnych
z
wybranej
miejscowości
w pierwszej strefie podmiejskiej przez miasto
do innej miejscowości w pierwszej strefie
podmiejskiej – 202,00zł,
f)

w miejskiej strefie biletowej oraz do i z wybranej miejscowości w drugiej strefie podmiejskiej
– 351,00zł.

§ 8. Ustala się ceny biletów obowiązujących we
wszystkich strefach biletowych:

c) normalnych z i do drugiej strefy podmiejskiej
– 174,00zł,
d) ulgowych z i do drugiej strefy podmiejskiej –
87,00zł,
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sieciowych
dniowych:

imiennych

biletów

trzydziesto-

a) normalnych – 324,00zł,
b) ulgowych – 162,00zł.
§ 9. 1. Bilet okresowy składa się z legitymacji
wydanej przez MZK i znaczka do biletu.
2. Legitymacja zawiera dane:

g) normalnych
z
wybranej
miejscowości
w pierwszej strefie podmiejskiej przez miasto
do miejscowości w drugiej strefie podmiejskiej – 230,00zł,

1)

imię i nazwisko posiadacza;

2)

adres zamieszkania;

3)

trasę przy biletach podmiejskich;

h) ulgowych z wybranej miejscowości w pierwszej strefie podmiejskiej przez miasto do
miejscowości w drugiej strefie podmiejskiej
– 115,00zł,

4)

zdjęcie posiadacza biletu;

5)

wpisany tytuł do ulgi w przypadku biletów
ulgowych.

i)

normalnych na terenie miejscowości podmiejskiej – 80,00zł,

j)

ulgowych na terenie miejscowości podmiejskiej – 40,00zł.

§ 6. Ustala się ceny biletów okresowych ulgowych imiennych - szkolnych- ważnych przez kolejnych jedenaście miesięcy na wszystkie linie
w ramach strefy biletowej (termin ważności biletu
musi skończyć się z dniem 30 września następnego
roku):
1)

w miejskiej strefie biletowej – 330,00zł;

2)

w miejskiej strefie biletowej oraz do i z wybranej miejscowości w pierwszej strefie podmiejskiej – 650,00zł;

3)

4)

3. Ważność biletu okresowego określona jest na
znaczku wydanym na podstawie legitymacji.
§ 10. Ustala się cenę za przewóz bagażu
lub/i zwierząt, z wyjątkiem małych zwierząt trzymanych na rękach, w wysokości odpowiadającej cenie
biletu jednoprzejazdowego normalnego obowiązującego na trasie przejazdu.
Rozdział 3
Uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych
przejazdów
§ 11. 1. Ustawowe uprawnienia do korzystania
z bezpłatnych przejazdów przysługują:
1)

posłom i senatorom – na podstawie właściwej
legitymacji;

w miejskiej strefie biletowej oraz do i z wybranej miejscowości w drugiej strefie podmiejskiej
– 780,00zł;

2)

inwalidom wojennym i wojskowym – na podstawie książeczki inwalidy wojennego i wojskowego;

na terenie
364,00zł.

3)

opiekunom, towarzyszącym w podróży inwalidom wojennym i wojskowym o orzeczonej całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności
do samodzielnej egzystencji – na podstawie
książeczki inwalidy wojennego lub wojskowego, któremu towarzyszą.

miejscowości

podmiejskiej

–

§ 7. Ustala się ceny biletów okresowych ulgowych, imiennych - studenckich semestralnych na
jeden semestr - na okresy od 1 października do
15 lutego roku następnego (I semestr) i od 16 lutego
do 30 czerwca (II semestr):
1)

w miejskiej strefie biletowej – 150,00zł;

2)

w miejskiej strefie biletowej oraz do i z wybranej miejscowości w pierwszej strefie podmiejskiej – 293,00zł;

2. Ustawowe uprawnienia do korzystania
z ulgowych biletów przysługują również:
1)

kombatantom i innym osobom uprawnionym
zgodnie z odrębnymi przepisami 4 – na podstawie legitymacji o uprawnieniach kombatanckich;
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2)

studentom szkół wyższych oraz studentom
państwowych i niepaństwowych uczelni zawodowych – na podstawie ważnej legitymacji studenckiej;

3)

dzieciom i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat,
nie objętej obowiązkiem szkolnym wskutek inwalidztwa lub niepełnosprawności – na podstawie zaświadczenia wydanego przez właściwe organy administracji szkolnej.

§ 12. Uprawnienia do korzystania z bezpłatnych
biletów na podstawie niniejszej uchwały przysługują:
1) dzieciom do lat 4 – na podstawie oświadczenia
o wieku dziecka osoby opiekującej się nim
w czasie podróży;
2)

uczniom realizującym obowiązek szkolny
w szkołach specjalnych oraz ich opiekunom,
w przejazdach z miejsca zamieszkania do szkoły
i z powrotem – na podstawie orzeczenia
o niepełnosprawności dziecka i ważnej legitymacji szkolnej;

3) osobom które ukończyły 70 lat – na podstawie
dokumentu tożsamości stwierdzającego wiek;
4) osobom o orzeczonej całkowitej niezdolności
do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji, a także ich opiekunom, w czasie podróży – na podstawie orzeczenia o całkowitej
niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji (lub dawnego orzeczenia o pierwszej grupie inwalidzkiej);
5) osobom o niepełnosprawności wrodzonej lub
nabytej w okresie uniemożliwiającym wcześniejsze zatrudnienie, pobierającym świadczenia socjalne wypłacane przez właściwe organy,
oraz opiekunom tych osób w czasie podróży –
na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (również zaświadczenia o pobieraniu renty socjalnej);
6) osobom ociemniałym oraz ich przewodnikom –
na podstawie dokumentu osoby ociemniałej,
potwierdzającego niepełnosprawność;
7) pracownikom MZK i członkom ich rodzin, pozostającym we wspólnym gospodarstwie domowym oraz emerytom MZK – na podstawie ważnego, imiennego uprawnienia, wydanego przez
MZK;
8) umundurowanym funkcjonariuszom Komendy
Miejskiej Policji w Zielonej Górze i Straży Miejskiej w Zielonej Górze podczas pełnienia obowiązków służbowych – na podstawie legitymacji służbowej;
9) osobom będącym członkami zwyczajnymi
Związku Sybiraków urodzonym przed ukończeniem II wojny światowej, tj. przed 8 maja
1945r., zamieszkałym na terenie Miasta Zielona
Góra i gmin, o których mowa w § 2 – na podstawie specjalnie w tym celu wydanej,
w uzgodnieniu z MZK, legitymacji Związku;
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10) osobom będącym członkami zwyczajnymi
Stowarzyszenia
Polaków
Poszkodowanych
przez III Rzeszę urodzonym przed ukończeniem
II wojny światowej tj. przed 8 maja 1945r. zamieszkałym na terenie Miasta Zielona Góra
i gmin, o których mowa w § 2 – na podstawie
legitymacji członkowskiej Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę;
11) osobom, którym Rada Miasta Zielona Góra nadała Honorowe obywatelstwo Miasta Zielona
Góra, na podstawie legitymacji wydanej przez
Przewodniczącego Rady Miasta;
12) kontrolerom wyspecjalizowanych firm, działającym na zlecenie MZK w czasie wykonywania
obowiązków służbowych – na podstawie ważnego identyfikatora z fotografią i numerem
służbowym;
13) osobom zamieszkałym na terenie Miasta Zielona Góra i gmin, o których mowa w § 2, którym
nadano odznakę „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” przez właściwego
ministra do spraw zdrowia lub którym nadano
tytuł i odznakę ‘‘Zasłużony Honorowy Dawca
Krwi” nadany przez Polski Czerwony Krzyż”, za
oddanie w przypadku kobiet 15litrów krwi,
mężczyzn 18litrów krwi, na podstawie zaświadczenia o ilości oddanej krwi wydanego przez
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze; na podstawie tych
dokumentów oraz dowodu tożsamości MZK
wyda imienne uprawnienia do bezpłatnych
przejazdów.
§ 13. Uprawnienia do korzystania z ulgowych biletów na podstawie niniejszej uchwały przysługują:
1) uczniom dziennych szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych – na podstawie ważnej legitymacji szkolnej;
2) dzieciom w wieku od 4 do 7 lat – na podstawie
dokumentów dziecka albo rodziców lub opiekunów, umożliwiających stwierdzenie wieku
dziecka;
3) emerytom, oraz tym ich współmałżonkom, na
których wypłacany jest dodatek rodzinny - na
podstawie dowodu osobistego i legitymacji
emeryta;
4) osobom do 70 roku życia, pobierającym zasiłek
stały we właściwych ośrodkach pomocy społecznej w Zielonej Górze i gminach, o których
mowa w § 2, oraz tym ich współmałżonkom, na
których wypłacany jest dodatek rodzinny – na
podstawie dowodu osobistego i stosownego
zaświadczenia o wypłacanym świadczeniu;
5) uczestnikom studiów III stopnia na podstawie
legitymacji uczestnika studiów;
6) osobom do 70 roku życia pobierającym świadczenie pieniężne z tytułu niezdolności do pracy
w: Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Kasie
Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych, Zakładzie
Emerytalno-Rentowym MSWiA, Wojskowym
Biurze Emerytalnym MON, Biurze Emerytalnym
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Służby Więziennej Ministerstwa Sprawiedliwości – na podstawie dowodu osobistego
i stosownego zaświadczenia o świadczeniu
wypłacanym przez te instytucje;
7) osobom do 70 roku życia, które zamieniły emeryturę lub świadczenie pieniężne z tytułu niezdolności do pracy na rentę rodzinną pobieraną
w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Kasie
Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych, Zakładzie
Emerytalno-Rentowym MSWiA, Wojskowym
Biurze Emerytalnym MON, Biurze Emerytalnym
Służby Więziennej Ministerstwa Sprawiedliwości – na podstawie dowodu osobistego, legitymacji rencisty i stosownego zaświadczenia
o zamianie świadczenia wypłacanego przez te
instytucje na rentę rodzinną;
8) zarejestrowanym bezrobotnym mieszkańcom
Miasta Zielona Góra, którzy utracili prawo do
zasiłku dla bezrobotnych w okresie nie pobierania zasiłku – na podstawie zaświadczenia
z Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
ważnego przez 1 miesiąc od daty wydania.
§ 14. Upoważnia się Prezydenta Miasta Zielona
Góra do przyznawania prawa do bezpłatnych przejazdów w dniu Wszystkich Świętych na liniach specjalnych skierowanych do obsługi cmentarzy na
terenie Miasta Zielona Góra, do bezpłatnych przejazdów i biletów ulgowych w „Dniu bez samochodu” oraz w celu obsługi innych uroczystości.

mentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty
– 80,00zł,
b) w przypadku opłacenia po terminie 7 dni od
daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty – 120,00zł;
3) opłata dodatkowa za zabieranie ze sobą do pojazdu rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach
szczególnych – bez zachowania tych warunków:
a) w przypadku opłacenia natychmiast lub
w terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty
– 80,00zł,
b) w przypadku opłacenia po terminie 7 dni od
daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty – 120,00zł;
4)

opłata dodatkowa za nieuzasadnione zatrzymanie pojazdu lub zmianę trasy pojazdu –
420,00zł;

5)

opłata dodatkowa za jazdę uprawnionego do
przejazdu bezpłatnego lub ulgowego bez dokumentu uprawnienia:
a) w przypadku opłacenia natychmiast lub
w terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty
– 15,00zł,
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b) w przypadku opłacenia po terminie 7 dni od
daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty – 20,00zł;

Opłaty dodatkowe
§ 15. Za przejazd lub przewóz bagażu bez ważnego biletu, za spowodowanie zatrzymania lub
zmianę trasy przejazdu bez uzasadnionej przyczyny
oraz za zabieranie ze sobą do pojazdu rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do
przewozu na warunkach szczególnych, ustala się
następujące opłaty dodatkowe:
1)

opłata dodatkowa za przejazd osoby bez ważnego biletu:
a) w przypadku opłacenia natychmiast lub
w terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty
– 100,00zł,
b) w przypadku opłacenia po terminie 7 dni od
daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty – 160,00zł;

2)

opłata dodatkowa za przewóz bagażu i zwierząt
podlegających opłacie, bez ważnego biletu:
a) w przypadku opłacenia natychmiast lub
w terminie 7 dni od daty wystawienia doku-
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6)

osoby do 16 roku życia oraz posiadające bilety
imienne – po okazaniu uprawnienia w ciągu
7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty – zwolnione
są od opłaty dodatkowej.
Rozdział 5
Postanowienia końcowe

§ 16. Bilety wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność do końca okresów, na jakie były wystawione.
§ 17. Traci moc uchwała Nr LI/674/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie
ustalenia cen i opłat, zwolnień oraz ulg w cenach za
usługi przewozowe świadczone w zakresie lokalnego transportu zbiorowego świadczone przez Miejski
Zakład Komunikacji w Zielonej Górze (Dz. Urz. Woj.
Lubus. z 2009r. Nr 103, poz. 1366).
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§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.
§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od
1 marca 2011r.
Wiceprzewodniczący Rady
Marek Kamiński
_______________________________________
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r.
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327
i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111
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i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241
oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675.
2
Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 1997r. Nr 121, poz. 770 i Nr 106 poz. 697, z 1998r. Nr 106,
poz. 668, z 2002r. Nr 113, poz. 984, z 2003r. Nr 96, poz. 874
i Nr 199, poz. 1937, z 2008r. Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 19,
poz. 100 i 101 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 106, poz. 675
i Nr 127, poz. 857.
3
Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2001r. Nr 125, poz. 1371, z 2002r. Nr 113 poz. 984 i Nr 130,
poz. 1112, z 2004r. Nr 97, poz. 962, Nr 160, poz. 1678 i Nr 281,
poz. 2780, z 2006r. Nr 133, poz. 935, z 2008r. Nr 219, poz. 1408
oraz z 2009r. Nr 92, poz. 753.
4
W dniu podejmowania uchwały – ustawą z dnia 24 stycznia
1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r.
Nr 42, poz. 371- tekst jednolity z późn zm.).
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UCHWAŁA NR III/14/2010
RADA GMINY W NIEGOSŁAWICACH
z dnia 22 grudnia 2010r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek, zwolnień oraz wzorów formularzy na
podatek od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U.
z 2010 Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) uchwala się, co
następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXX/160/2009 Rady Gminy
Niegosławice z dnia 2 grudnia 2009r. (Dz. Urz. Woj.
Lubuskiego Nr 140, poz. 2016) wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 1 pkt 2 lit. „d” otrzymuje brzmienie:
„związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 3,90zł od 1m² powierzchni
użytkowej.”

2. W § 3 ust. 1 załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie
określone w załączniku Nr 1 do niniejszej
uchwały;
3. W § 3 ust. 2 załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie
określone w załączniku Nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają
bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2011r.
Przewodniczący Rady
Leszek Kocik
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/14/2010
Rada Gminy w Niegosławicach
z dnia 22 grudnia 2010r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/14/2010
Rada Gminy w Niegosławicach
z dnia 22 grudnia 2010r.
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UCHWAŁA NR IV/14/10
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE
z dnia 27 grudnia 2010r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Kożuchów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142,
poz. 1591 z późn. zmianami), art. 5 ust. 1 i ust. 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010 roku Nr 95,
poz. 613 z późn. zmianami) uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLIX/324/09 Rady Miejskiej
w Kożuchowie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie
wysokości stawek podatku od nieruchomości
w Gminie Kożuchów (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 136, poz. 1907 z dnia 8.12.2009 roku) zapis
§ 1 ust. 1 pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,16zł od 1m2 powierzchni
użytkowej.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kożuchowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady
Zbigniew Dusza
9
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UCHWAŁA NR IV/13/10
RADY MIEJSKIEJ W KARGOWEJ
z dnia 29 grudnia 2010r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613
z późn. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95)
uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXV/220/10 Rady Miejskiej
w Kargowej z dnia 6 października 2010r. w sprawie
ustalenia stawek podatku od nieruchomości
(Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 101, poz. 1496) § 1
pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:
„związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń

zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 3,84zł od 1m2 powierzchni
użytkowej”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą od dnia 1 stycznia
2011r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości
przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Miejskim w Kargowej.
Przewodnicząca Rady
Danuta Wilińska-Grzesiuk

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 5

– 390 –

Poz. 111

111
111

UCHWAŁA NR IV/14/10
RADY MIEJSKIEJ W KARGOWEJ
z dnia 29 grudnia 2010r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy w zakresie informacji i deklaracji
podatkowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r.
Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy
z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U.
z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) art. 6 ust. 9
ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.)
oraz art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95) uchwala
się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXVII/150/05 Rady Miejskiej
w Kargowej z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie
ustalenia wzorów formularzy w zakresie informacji
i deklaracji podatkowych (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego
z 2005r. Nr 98, poz. 1665, zm. Dz. Urz. Woj. Lubu-

skiego z 2010r. Nr 102, poz. 1526) wprowadza się
następujące zmiany:
1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone
w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie określone
w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą od dnia 1 stycznia
2011r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości
przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Miejskim w Kargowej.
Przewodnicząca Rady
Danuta Wilińska-Grzesiuk

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 5
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IV/14/10
Rady Miejskiej w Kargowej
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 5
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Dziennik Urzędowy
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Poz. 111

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 5
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Poz. 111

Dziennik Urzędowy
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IV/14/10
Rady Miejskiej w Kargowej
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 5
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Poz. 111

Dziennik Urzędowy
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1
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Poz. 111

Dziennik Urzędowy
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UCHWAŁA NR III/15/10
RADY GMINY KŁODAWA
z dnia 29 grudnia 2010r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie
drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
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 późniejszymi zmianami)
oraz art. 40 ust. 3 i 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19,
poz. 115 z późniejszymi zmianami).
§ 1. Uchwała określa stawki opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych, na cele nie związane
z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem
i ochroną dróg dotyczące:
1. prowadzenia robót w pasie drogowym;
2. umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
3. umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
4. zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności
w celach innych niż określone w pkt 1 – 3.
2

§ 2. 1. Za zajęcie 1m powierzchni jezdni pasa
drogowego dróg gminnych, o którym mowa w § 1
pkt 1 i 4 uchwały ustala się następujące stawki opłat
za każdy dzień zajęcia:
1) jezdni do 20% szerokości – 3,00zł;
2) jezdni od 20% do 50% szerokości – 5,00zł;
3) jezdni powyżej 50% szerokości – 10,00zł.
2. Stawki określone w ust. 1 pkt 1 stosuje się także do chodników, poboczy, placów, zatok autobusowych, ścieżek rowerowych ciągów pieszych.
3. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy
niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.
§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym
mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące roczne
stawki opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego
dróg gminnych zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:
1) poza obszarem zabudowanym – 8,00zł, a dla
urządzeń wodno – kanalizacyjnych i gazowych
– 6,00zł;

2) w obszarze zabudowanym – 12,00zł, a dla urządzeń wodno – kanalizacyjnych i gazowych –
10,00zł;
3) na drogowym obiekcie inżynierskim – 50,00zł,
a dla urządzeń wodno – kanalizacyjnych i gazowych – 30,00zł.
2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej
w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do
liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
§ 4. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym
mowa w § 1 pkt 3 ustala się następujące dzienne
stawki opłat za 1m2 powierzchni zajętej przez:
1) rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego:
a) poza obszarem zabudowanym – 0,50zł,
b) w terenie zabudowanym – 0,80zł;
2) rzut poziomy innych obiektów – 0,50zł;
3) umieszczenie w pasie drogowym reklamy –
2,00zł.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XL/305/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym reklam, urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów
budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kłodawa.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Legan

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 5
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UCHWAŁA NR III/8/10
RADY GMINY KŁODAWA
z dnia 29 grudnia 2010r.
w sprawie ustalenia zasad poboru podatku rolnego na 2011r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr. 142, poz. 1591 ze zm.) oraz
art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku
rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 136,
poz. 969 ze zm.) w związku z Komunikatem Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010r. w sprawie średniej ceny skupu żyta
za okres pierwszych trzech kwartałów 2010r.- 37,64zł
za 1dt. (M.P. z dnia 26 października 2010r. Nr 76,
poz. 960). Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Pobór podatku rolnego od osób fizycznych zarządza się w drodze inkasa lub wpłat na konto Urzędu Gminy Kłodawa.
2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów wsi,
którzy otrzymywać będą prowizję w wysokości 10%
od zebranej kwoty, tj.:
sołtysa wsi Różanki – Pan Julian Banicki,
sołtysa wsi Santoczno – Pan Jan Długołęcki,
sołtysa wsi Zdroisko – Pani Bożena Kurowiak,
sołtysa wsi Chwalęcice – Pan Bogdan
Łośiński,

sołtysa wsi Łośno – Pani Maria Małyszko,
sołtysa wsi Wojcieszyce – Pani Józefa
Ptaszkiewicz,
sołtysa wsi Różanki-Szklarnia – Pani Zofia
Kłos-Gryska,
sołtysa wsi Kłodawa – Pan Jan Kubera,
sołtysa wsi Rybakowo – Pan Bernard Zając,
sołtysa wsi Santocko – Pan Tomasz Turski.
3. Pobrany podatek sołtysi powinni wpłacać na
konto Urzędu Gminy Kłodawa w ciągu 3 dni od daty
pobrania.
4. Inkasenci ponoszą odpowiedzialność za podatek pobrany i niewpłacony w terminie na konto
Urzędu Gminy Kłodawa.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XL/303/2009 Rady
Gminy Kłodawa z dnia 7 grudnia 2009r.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego a określone w niej zasady
obowiązują od 1 stycznia 2011r
Przewodniczący Rady
Andrzej Legan

sołtysa wsi Mironice – Pani Katarzyna Kolasińska,

===================================================================================
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UCHWAŁA NR IV/20/10
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia 29 grudnia 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XL/317/09 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie
ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, leśny i rolny
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220;
Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271;
Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717;
Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055;
Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441;
Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r.

Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r.
Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 106, poz. 675), art. 6
ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r.
Nr 95, poz. 613 ze zm.: Dz. U. z 2010r. Nr 96,
poz. 620), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października
2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r. Nr 200,
poz. 1682 ze zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 216, poz. 1826,
Dz. U. z 2005r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365,
Nr 179, poz. 1484, Dz. U. z 2006r. Nr 245, poz. 1775,
Nr 249, poz. 1825, Dz. U. z 2008r. Nr 116, poz. 730,
Dz. U. z 2009r. Nr 56, poz. 458, Dz. U. z 2010r. Nr 96,

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 5
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poz. 620), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada
1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zm.: Dz. U. z 2006r.
Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249,
poz. 1825, Dz. U. z 2007r. Nr 109, poz. 747, Dz. U.
z 2008r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, Dz. U.
z 2009r. Nr 56, poz. 458, Dz. U. z 2010r. Nr 96,
poz. 620) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XL/317/09 Rady Miejskiej
w Lubsku z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wzorów informacji oraz deklaracji na podatek
od nieruchomości, leśny i rolny (Dz.Urz. Woj. Lubus.
z 2009r. Nr 132, poz. 1767 ze zm.: Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2009r. Nr 143, poz. 2113),
zmienia się wzór formularza informacji
w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, określonego w § 1 ust. 1
zmienianej uchwały, który otrzymuje
brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
zmienia się wzór deklaracji na podatek od
nieruchomości, określony w § 1 ust. 2

Poz. 114
zmienianej uchwały, który otrzymuje
brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr LVI/420/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 11 października 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XL/317/09 z dnia
12 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wzorów
formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od
nieruchomości, leśny i rolny (Dz. Urz. Woj. Lubus.
z 2010r. Nr 102, poz. 1531).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubska.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2011r.
Przewodniczący Rady
Andrzej Tomiałowicz

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 5
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Poz. 114
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IV/20/10
Rady Miejskiej w Lubsku
z dnia 29 grudnia 2010r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 5
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Poz. 114

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 5
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Poz. 114

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 5
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Poz. 114

Dziennik Urzędowy
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IV/20/10
Rady Miejskiej w Lubsku
z dnia 29 grudnia 2010r.
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Poz. 114
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Poz. 114
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UCHWAŁA NR IV/21/10
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia 29 grudnia 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Nr LV/415/10 z dnia 22 września 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku
od nieruchomości oraz zwolnień od podatku w roku 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
ze zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62,
poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214,
poz. 1806; Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162,
poz. 1568; Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116,
poz. 1203; Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28,
poz. 142, poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 5
ust. 1, ust. 4, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.: Dz. U.
z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 225 poz. 1461), w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia
30 lipca 2010r. w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011r.
(M. P. z 2010r. Nr 55, poz. 755), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LV/415/10 Rady Miejskiej
w Lubsku z dnia 22 września 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku w roku 2011, § 1 pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie:
„związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,15zł od 1m2 powierzchni
użytkowej”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubska.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2011r.
Przewodniczący Rady
Andrzej Tomiałowicz

===================================================================================
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UCHWAŁA NR IV/22/10
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia 29 grudnia 2010r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w należnościach pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,
w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do
udzielania tych ulg
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: Dz. U.
z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U.
z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U.
z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U.
z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U.
z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U.
z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,
poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146,
Nr 106, poz. 675), art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.

Nr 157, poz. 1240 ze zm. Dz. U. z 2010r. Nr 28,
poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152,
poz. 1020) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w należnościach pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunki
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,
w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
oraz wskazuje organ i osoby uprawnione do udzielania tych ulg.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) należnościach – należy przez to rozumieć należności pieniężne mające charakter cywilno-
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prawny, przypadające Gminie Lubsko i jej jednostkom podległym;
2) ulgach – należy przez to rozumieć umorzenie,
odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności w całości lub części;
3) dłużniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zobowiązaną do zapłacenia należności;
4) działalności gospodarczej – należy przez to rozumieć działalność gospodarczą, do której mają
zastosowanie reguły konkurencji określone
w przepisach części trzeciej tytułu VII rozdziału
1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
5) organie uprawnionym – należy przez to rozumieć organ lub osoby wskazane w niniejszej
uchwale, uprawnione do udzielania ulg;
6) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę
z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej
(tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404
z późn. zm.);
7) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca
2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc
de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311).
§ 3. 1. Należności mogą być na wniosek dłużnika
umarzane w całości lub w części, ich spłata może
być odraczana lub rozkładana na raty, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub
interesem publicznym, a w szczególności jeżeli:
1) dłużnik nieprowadzący działalności gospodarczej, ze względu na trudną sytuację finansową
nie jest w stanie spłacić należności, a jej wyegzekwowanie może zagrozić egzystencji lub dalszemu funkcjonowaniu dłużnika;
2) dłużnik prowadzący działalność gospodarczą
znalazł się w przejściowej trudnej sytuacji ekonomicznej, z zastrzeżeniem, że nie spełnia kryteriów określonych w pkt 9 – 11 Wytycznych
wspólnotowych dotyczących pomocy państwa
w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych
przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 1.10.2004).
2. Od należności, której spłatę odroczono lub
rozłożono na raty, odsetki ustawowe są naliczane do
dnia złożenia wniosku o udzielenie ulgi, włącznie
z tym dniem.
3. Jeżeli dłużnik nie dokonał zapłaty odroczonej
należności lub nie zapłacił którejkolwiek z rat
w wyznaczonym terminie albo w pełnej wysokości,
niespłacona należność staje się natychmiast wymagalna w całości wraz z należnymi odsetkami, liczonymi od dnia następującego po upływie pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty.
4. W przypadku, gdy umorzenie dotyczy części
należności, organ uprawniony wyznacza termin
spłaty pozostałej części należności z zastrzeżeniem,
że w razie jego niedotrzymania oświadczenie woli
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dotyczące udzielonej ulgi traci moc i należność staje
się wymagalna w całości wraz z należnymi odsetkami, liczonymi od dnia następującego po upływie
pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty.
5. W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego
są zobowiązane inne osoby, należności mogą zostać
umorzone na wniosek dłużnika tylko wtedy, gdy
warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich
zobowiązanych.
§ 4. 1. Należności mogą być umarzane w całości
z urzędu, jeżeli:
1) osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając
żadnego majątku albo pozostawiła majątek
niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty
codziennego użytku domowego, których łączna
wartość nie przekracza kwoty 6.000zł;
2) osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu
należności nie przechodzi z mocy prawa na
osoby trzecie;
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty
wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej
należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji.
2. Do umarzania z urzędu należności stosuje się
odpowiednio § 3 ust. 5 uchwały.
§ 5. 1. Do udzielania ulg uprawnieni są :
1) Burmistrz Lubska bez względu na wysokość należności;
2) dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych, jeżeli wartość należności nie przekracza
10.000zł.
§ 6. 1. Udzielanie ulg następuje w formie pisemnej, na podstawie przepisów prawa cywilnego,
a w szczególności w formie oświadczenia woli organu uprawnionego lub ugody zawartej z dłużnikiem.
2. Odmowa udzielenia ulgi następuje w formie
oświadczenia woli organu uprawnionego.
3. W przypadkach, o których mowa w § 4 ust. 1,
umorzenie należności następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli organu uprawnionego, które stanowi podstawę odpisu w księgach rachunkowych.
§ 7. 1. Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności dłużnik składa organowi uprawnionemu.
2. Wniosek winien zawierać uzasadnienie wskazujące na wystąpienie okoliczności, o których mowa
w § 3 ust. 1.
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3. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wskazane w nim okoliczności oraz dodatkowo dłużnik:
1) osoba fizyczna – składa informację o sytuacji
majątkowej, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały;
2) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – składa dokumenty świadczące o sytuacji finansowej.
4. Organ uprawniony dokonuje weryfikacji
wniosku w zakresie jego kompletności i może wezwać dłużnika do jego uzupełnienia w terminie
7 dni, z pouczeniem, że niezastosowanie się do wezwania w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia oraz bez odrębnego powiadomienia.
§ 8. 1. Organ uprawniony, na wniosek podmiotu
prowadzącego działalność gospodarczą, może
udzielać ulg, które:
1) nie stanowią pomocy publicznej;
2) mogą stanowić pomoc de minimis – w zakresie
i na zasadach określonych w rozporządzeniu
Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia
2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379
z 28.12.2006r.) – określone w § 3 ust. 1 pkt 2 niniejszej uchwały.
2. W celu uzyskania pomocy, o której mowa
w ust. 1 pkt 2, podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jest zobowiązany przekazać wraz z wnioskiem o udzielenie ulgi:
1) zaświadczenia lub oświadczenia,
mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy;

o których
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2) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
którego wzór określa załącznik do rozporządzenia;
3) sprawozdania finansowe, o których
w § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia.

mowa

3. W celu zapewnienia zgodności udzielanej pomocy z przepisami rozporządzenia Komisji (WE)
Nr 1998/2006, organ uprawniony, na podstawie
otrzymanych zaświadczeń lub oświadczeń oraz informacji i sprawozdań wymienionych w ust. 2, dokonuje oceny dopuszczalności udzielenia pomocy
de minimis w formie ulg wynikających z niniejszej
uchwały.
§ 9. Przepisy § 3 – 8 stosuje się odpowiednio do
umorzenia, odraczania lub rozkładania na raty spłat
odsetek od tych należności oraz do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat innych należności ubocznych.
§ 10. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Lubsku Nr XLIII/318/06 dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg
w spłacie należności pieniężnych Gminy Lubsko
i gminnych jednostek organizacyjnych, do których
nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów i osób do tego
uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2006r. Nr 60,
poz. 1345).
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Tomiałowicz
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Załącznik
do uchwały Nr IV/22/10
Rady Miejskiej w Lubsku
z dnia 29 grudnia 2010r.

..............................................................
imię i nazwisko/nazwa przedsiębiorcy
..............................................................
..............................................................
adres/siedziba
…………………………………………..….
NIP
…………………………………………..….
PESEL
INFORMACJA O SYTUACJI MAJĄTKOWEJ
osoby ubiegającej się o zastosowanie ulgi w spłacie należności pieniężnych*
1. Stan rodziny:
1) wszystkie osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym:
Lp.

imię i nazwisko

Wiek

Pokrewieństwo

Miejsce pracy/nauki
źródło dochodu

Wysokość dochodu

Wnioskodawca:

Dołączam dokumenty potwierdzające wykazane dochody / brak dochodów.
2) pozostaję w związku małżeńskim
 TAK, majątkowe stosunki małżeńskie określa:
 wspólność ustawowa
 rozdzielność majątkowa:.................................................................................................................................
data i Nr notarialnej umowy małżeńskiej

 NIE, małżeństwo zostało rozwiązane
.........……………………………………………………………………………………………………………….………………
data rozwiązania małżeństwa, sygnatura akt, sąd, który wydał orzeczenie o rozwiązaniu małżeństwa

 NIE
* Wg stanu na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o zastosowanie ulgi

2. Warunki mieszkaniowe:
Zajmowane mieszkanie stanowi moją własność:
 TAK,
 NIE,...................................................................................................................................................................
proszę podać na jakich zasadach jest zajmowane (najem, użyczenie – od kogo)
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Powierzchnia mieszkania: .................. m2.
3. Miesięczne, stałe obciążenia finansowe wnioskodawcy:
1) czynsz/ podatek od nieruchomości ........................................................................................................................
2) gaz ............................................................................................................................................................................
3) energia elektryczna .................................................................................................................................................
4) woda ……………………………………………………………………………………….................................................
5) wywóz nieczystości.................................................................................................................................................
6) telefon, w tym abonament telefoniczny................................................................................................................
7) RTV / telewizja przewodowa ..................................................................................................................................
8) alimenty ...................................................................................................................................................................
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9) spłata kredytu…………………………………………………………………………………………………………………
10) inne:………………………………………………….............................................................................................……
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dołączam dokumenty potwierdzające powyższe obciążenia finansowe (decyzje, umowy, faktury, dowody
wpłat itp.)
4. Majątek wnioskodawcy:
1) posiadam nieruchomości:
 TAK, ................................................................................................................................................................
proszę podać rodzaj, położenie, powierzchnię

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

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

.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
 NIE
5. Prowadzona działalność gospodarcza:
Prowadzę/prowadził…m działalność gospodarczą:
 TAK
1) nazwa .......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
2) Nr w ewidencji działalności gospodarczej, organ prowadzący ewidencję
.......................................................................................................................................................................................
3) adres siedziby firmy.................................................................................................................................................
4) rodzaj przeważającej działalności...........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
5) wyposażenie firmy (środki trwałe)..........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
6) data likwidacji ..........................................................................................................................................................
 NIE
6. Pomoc osób trzecich:
1) jestem na utrzymaniu osób trzecich:
 TAK, ................................................................................................................................................................
proszę podać imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa, rodzaj i rozmiar pomocy

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

.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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 NIE
7. Zobowiązania wnioskodawcy:
Posiadam zobowiązania lub zaległości:
 TAK (proszę podać wysokość)
1) ZUS...........................................................................................................................................................................
2) Urząd Skarbowy w .................................................................................................................................................
3) banki ………………..……………………………………………………………………....................................................
4) kontrahenci..............................................................................................................................................................
5) opłaty związane z mieszkaniem..............................................................................................................................
6) alimenty ...................................................................................................................................................................
7) inne...........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Dołączam dokumenty potwierdzające powyższe zobowiązania.
 NIE
8. Zdarzenia losowe mające wpływ na stan majątkowy wnioskodawcy (klęski żywiołowe, wypadki itp.):
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Dołączam dokumenty potwierdzające powyższe zdarzenia losowe.

Oświadczam, że wszystkie podane informacje są zgodne z rzeczywistością.
Jest mi znana odpowiedzialność karna za podanie nieprawdziwych danych.

………………………………………………………………….….
data, czytelny podpis wnioskodawcy
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UCHWAŁA NR III/14/2010
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY
z dnia 28 grudnia 2010r.
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie
miasta Łęknica
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami)
oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r.
Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami) uchwala
się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLVII/275/2010 Rady Miejskiej
w Łęknicy z dnia 29 października 2010r. dokonuje się
następujących zmian treści:

„od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych
przez podmioty udzielające tych świadczeń –
4,20zł od 1m² powierzchni użytkowej”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

1) § 1 pkt 5, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

Przewodniczący Rady
Jan Andrzejewski

===================================================================================
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UCHWAŁA NR III/15/2010
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY
z dnia 28 grudnia 2010r.
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami)
oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r.
Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami) uchwala
się, co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.

§ 1. W uchwale Nr XXI/107/2004 Rady Miejskiej
w Łęknicy z dnia 30 listopada 2004r. dokonuje się
następujących zmian:

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

1) w pkt 1 ustala się nowy wzór Informacji
w sprawie podatku od nieruchomości do stosowania na terenie gminy Łęknica stanowiący
załącznik Nr 1 do uchwały.

2) w pkt 2 ustala się nowy wzór Deklaracji na podatek od nieruchomości do stosowania na terenie gminy Łęknica stanowiący załącznik
Nr 2 do uchwały.

Przewodniczący Rady
Jan Andrzejewski
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/15/2010
Rady Miejskiej w Łęknicy
z dnia 28 grudnia 2010r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/15/2010
Rady Miejskiej w Łęknicy
z dnia 28 grudnia 2010r.
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UCHWAŁA NR III/10/2010
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOMICACH
z dnia 29 grudnia 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Nr I/4 /10 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku dla Gminy Małomice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zmianami) i w oparciu o art. 5,
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r.
Nr 95, poz. 613 ze zm.) Rada Miejska w Małomicach
uchwala co następuje;
§ 1. W uchwale I/4/10 Rady Miejskiej Małomice
z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości
i zwolnień od tego podatku dla Gminy Małomice
dokonuje się następujących zmian;

„d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m2 powierzchni użytkowej 4,24zł”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Małomic.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2011 roku oraz podlega podaniu do wiadomości publicznej.
Przewodniczący Rady
Józef Chuchra

1. § 1 ust. 2 lit. „d” otrzymuje brzmienie:
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UCHWAŁA NR IV/13/2010
RADY GMINY SKĄPE
z dnia 29 grudnia 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/368/2010 z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XLII/250/2009 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek
oraz zwolnień podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skąpe
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5,
art. 7 ust. 3, art. 20c ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r.
Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 5 ustawy z dnia
20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
(tj. Dz. U. Nr 17, poz. 95) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr LIV/368/2010 Rady Gminy
Skąpe z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XLII/250/2009 Rady Gminy Skąpe z dnia
27 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości
stawek oraz zwolnień podatku od nieruchomości na
terenie Gminy Skąpe (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego
z 2010 roku Nr 109, poz. 1678) § 1 ust. 11 otrzymuje
brzmienie:
„W § 1 ust. 2 pkt 4) lit. e) otrzymuje brzmienie:
„związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,11zł”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązująca od
1 stycznia 2011 roku oraz podlega poddaniu do wiadomości publicznej przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Skąpe i w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący Rady
Mirosław Olczak
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UCHWAŁA NR IV/14/2010
RADY GMINY SKĄPE
z dnia 29 grudnia 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/369/2010 Rady Gminy Skąpe z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie
określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 późn. zm.),
art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95,
poz. 613 z późn. zm.), art. 6 a ust. 11 ustawy z dnia
15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U.
z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 9
ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.), uchwala
się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr LIV/369/2010 Rady Gminy
Skąpe w sprawie określenia wzorów deklaracji
i informacji podatkowych (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego
z 2010 roku Nr 109, poz. 1679) wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/369/2010 Rady
Gminy Skąpe w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych otrzymuje

brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej
uchwały,
2) załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/369/2010 Rady
Gminy Skąpe w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych otrzymuje
brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązująca od
1 stycznia 2011 roku oraz podlega poddaniu do wiadomości publicznej przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Skąpe i w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący Rady
Mirosław Olczak
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Poz. 121
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IV/14/2010
Rady Gminy Skąpe
z dnia 29 grudnia 2010r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IV/14/2010
Rady Gminy Skąpe
z dnia 29 grudnia 2010r.
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UCHWAŁA NR IV/19/2010
RADY GMINY SKĄPE
z dnia 29 grudnia 2010r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom
w Gminie Skąpe oraz trybu i kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

gminę wiejską, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100% kwoty przewidywanej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola
i oddziału przedszkolnego w części oświatowej
subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę”.

§ 1. W uchwale Nr XLVII/308/2010 Rady Gminy
Skąpe z dnia 15 kwietnia 2010r. w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom w Gminie Skąpe oraz trybu i kontroli prawidłowości ich wykorzystywania. (Dz. U. Woj. Lub.
z 2010r. Nr 49, poz. 705) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Skąpe.

„Ustala się wysokość dotacji dla niepublicznych
przedszkoli na terenie Gminy Skąpe, na działalność w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej w wysokości
122%
wydatków
bieżących
ponoszonych
w przedszkolach publicznych, w przeliczeniu na
jednego ucznia, prowadzonych przez najbliższą

Przewodniczący Rady
Mirosław Olczak

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia
2011r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IV/19/2010
Rady Gminy Skąpe
z dnia 29 grudnia 2010r.
Wniosek o udzielenie dotacji na rok .............
(złożony na podstawie uchwały Nr IV/19 /2010 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 grudnia 2010r.)
Termin złożenia wniosku do dnia 30 września roku poprzedzającego rok przyznania dotacji.
1. Wnioskodawca:
..............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
2. Numer i data zaświadczenia uprawnionego organu o wpisie do ewidencji szkół i przedszkoli niepublicznych
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
3. Numer i data decyzji nadającej uprawnienia niepublicznego przedszkola.
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
4. Liczba dzieci uczęszczających do przedszkola według stanu na dzień ...........................................................
5. Organ prowadzący przedszkole zobowiązuje się do comiesięcznego składania informacji o aktualnej liczbie uczniów oraz wysokości otrzymanych dotacji i ich wykorzystaniu.
6. Numer konta bankowego, na który należy przekazać dotację:
...............................................................................................................................................................................

…………………………………………
Data

………………………………………..
podpis wnioskodawcy
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Poz. 122, 123
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IV/19/2010
Rady Gminy Skąpe
z dnia 29 grudnia 2010r.

Rozliczenie rzeczowe i finansowe wydatkowania dotacji udzielonej przez Gminę Skąpe dla niepublicznego
przedszkola za miesiąc …….

1. Nazwa przedszkola .............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
2. Nazwa i numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana dotacja:
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
3. Nazwa i adres organu prowadzącego przedszkole:
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
4. Numer REGON: ..................................................................................................................................................
Lp.
1.
2.

3

Wyszczególnienie

Liczba uczniów/kwota

Dane ilościowe (rzeczowe)
Faktyczna liczba uczniów w miesiącu sprawozdawczym
Przewidywana liczba uczniów w następnym miesiącu
Dane finansowe w złotych
Kwota otrzymanej dotacji ogółem, w tym:
Wydatki osobowe
Wydatki rzeczowe

12 2
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UCHWAŁA NR IV/20/2010
RADY GMINY SKĄPE
z dnia 29 grudnia 2010r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia zakładu budżetowego oraz uchwalenia Statutu Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Skąpem
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się,
co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XIX/133/2008 Rady Gminy
Skąpe z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie zmiany
uchwały w sprawie utworzenia zakładu budżetowego oraz uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Skąpem § 1 otrzymuje brzmienie:
„STATUT SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SKĄPEM
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Skąpem zwany dalej „zakładem” jest samorządowym zakładem budżetowym Gminy
Skąpe, działającym na podstawie:

a) uchwały Nr V/30/99 Rady Gminy Skąpe
z dnia 12 marca 1999r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego,
b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.
zm.),
c)

niniejszego statutu.

§ 2. Statut niniejszy określa:
1. Cel i przedmiot działalności.
2. Organizację zakładu.
3. Zasady gospodarki finansowej.
4. Postanowienia końcowe.
§ 3. Siedzibą Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej jest miejscowość Skąpe.
§ 4. Zakład używa pieczęci o treści: "Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Skąpem
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Skąpe 66-213 Skąpe woj. lubuskie, NIP 927-16949-82 REGON 970779972.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

Poz. 123, 124, 125

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Mirosław Olczak

12 3
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UCHWAŁA NR III/11/10
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH
z dnia 28 grudnia 2010r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta
i gminy Strzelce Kraj., zarządzenia poboru opłaty targowej, ustalenia inkasenta oraz wysokości
wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2010 roku Nr 95, poz 613 ze zm.) uchwala się co
następuje:
§ 1. W uchwale Nr XVII/148/00 Rady Miejskiej
w Strzelcach Krajeńskich z dnia 20 czerwca 2000
roku w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty
targowej na terenie miasta i gminy Strzelce Kraj.,
zarządzenia poboru opłaty targowej, ustalenia inkasenta oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso,
wprowadza się następujące zmiany:
1. § 3 otrzymuje brzmienie:

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Strzelcach
Krajeńskich.”
2. § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Ustala się wysokość wynagrodzenia brutto
za inkaso opłaty targowej w wysokości 50% zainkasowanej kwoty.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

„§ 3 . Poboru opłaty targowej dokonywać będzie
inkasent, którym ustanawia się Przedsiębiorstwo

Przewodniczący Rady
Krzysztof Grochala

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

125
12 5

UCHWAŁA NR IV/21/10
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE
z dnia 29 grudnia 2010r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity
tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
i art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych1 (jednolity tekst Dz. U. z 2010r.
Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr III/11/10 Rady Miejskiej
w Szprotawie z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości § 1 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,27zł od 1m2 powierzchni
użytkowej”.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2011r.
Przewodniczący Rady
Andrzej Skawiński
________________________________________
1

Poz. 125, 126, 127

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi
(Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
– wydanie specjalne.

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
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UCHWAŁA NR IV/22/10
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE
z dnia 29 grudnia 2010r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty
targowej na terenie Gminy Szprotawa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 19 pkt 1 lit. „a” ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr III/13/10 Rady Miejskiej
w Szprotawie z dnia 14 grudnia 2010r. wprowadza
się następujące zmiany:

2. Dotychczasową numerację paragrafów 2, 3, 4, 5,
6 i 7 zastępuje się odpowiednio numerami 1, 2,
3, 4, 5 i 6.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2011r.
Przewodniczący Rady
Andrzej Skawiński

1. Skreśla się paragraf 1.
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UCHWAŁA NR IV/20/10
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE
z dnia 29 grudnia 2010r.
w sprawie zmiany uchwały określającej wysokość stawek, zarządzenia poboru podatku od nieruchomości
na terenie Gminy Świebodzin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.), art. 5 ust. 1 i 3, art. 6 ust. 12 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz
art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95) uchwala się, co
następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLVIII/645/10 Rady Miejskiej
w Świebodzinie z dnia 29 października 2010 roku
w sprawie określenia wysokości stawek, zarządzenia

poboru podatku od nieruchomości na terenie Gminy
Świebodzin (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 106, poz. 1642)
wprowadza się następujące zmiany:
§ 1 ust. 2 pkt. 4) otrzymuje brzmienie
„4) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń, od 1m2 powierzchni użytkowej – 4,15zł;”.

Dziennik Urzędowy
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Poz. 127, 128

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świebodzina.

domości na tablicach ogłoszeń w miejscach publicznych na terenie Gminy Świebodzin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą od dnia 1 stycznia
2011 roku, oraz podlega podaniu do publicznej wia-

Przewodniczący Rady
Tomasz Olesiak
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UCHWAŁA NR IV/21/10
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE
z dnia 29 grudnia 2010r.
w sprawie zmiany uchwały określającej wzory formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny
i podatek leśny w Gminie Świebodzin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6
ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613
z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136,
poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia
30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U.
z 2002r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) oraz art. 5
ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLVIII/648/10 Rady Miejskiej
w Świebodzinie z dnia 29 października 2010 roku
w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
w Gminie Świebodzin (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 106,
poz. 1645) wprowadza się następujące zmiany:
§ 1 pkt 1) i pkt 2) otrzymują brzmienie:

„1) informacja w sprawie podatku od nieruchomości od osób fizycznych, wzór IN-1, stanowiąca
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały",
2) deklaracja na podatek od nieruchomości od
osób prawnych i jednostek organizacyjnych
wymienionych w art. 6 ust. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wzór DN-1, stanowiąca załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świebodzina.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą od dnia 1 stycznia
2011 roku, oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w miejscach publicznych na terenie Gminy Świebodzin.
Przewodniczący Rady
Tomasz Olesiak
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UCHWAŁA NR III/18/10
RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU
z dnia 29 grudnia 2010r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru podatku od nieruchomości oraz
zwolnień od podatku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 5 ust. 1 i 3, art. 6 ust. 12 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tj. z 2010r. Dz. U. Nr 95, poz. 613 z późn.
zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr II/8/10 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia
wysokości i zasad poboru podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku zmienia się treść
§ 1 pkt 2 lit. d poprzez dodanie zapisu po słowie

zdrowotnych: „zajętych przez podmioty udzielające
tych świadczeń”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Zbigniew Wołoncewicz

===================================================================================
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UCHWAŁA NR III/15/10
RADY MIASTA GOZDNICA
z dnia 30 grudnia 2010r.
zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Gozdnica
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 141, poz. 1591, z późn. zm.), art. 19 pkt 1
lit. a, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95,
poz. 613, z późn. zm.) oraz art. 28 § 4 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U.
z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) uchwala się, co
następuje:
§ 1. W uchwale Nr II/9/02 Rady Miejskiej
w Gozdnicy z dnia 16 grudnia 2002r. w sprawie
opłaty targowej na terenie miasta Gozdnica (Dz. Urz.
Woj. Lubuskiego Nr 117, poz. 1696, z 2003r. Nr 5,
poz. 89, z 2005r. Nr 58, poz. 1189 oraz z 2009r. Nr 55,
poz. 782 i Nr 137, poz. 1946) w § 2 wprowadza się
następujące zmiany:
1) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W przypadku niemożności wykonania przez
osobę wymienioną w ust. 2 poboru opłaty targowej, na inkasenta wyznacza się Urząd Miejski
w Gozdnicy."
2) po ust. 3 dodaje się ust. 4, 5, 6 oraz
7 w brzmieniu:

„4. Inkasent będzie rozliczał się z opłaty pobranej
w okresie każdego miesiąca kalendarzowego do
5 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczanym.
5. Inkasentowi przysługuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 25% od zainkasowanych
kwot.
6. Wynagrodzenie będzie wypłacone inkasentowi comiesięcznie w terminie do 15 dnia miesiąca
następującego po miesiącu rozliczanym.
7. Poboru opłaty targowej dokonuje się na drukach kwitariusza przychodowego pobranych
w Urzędzie Miejskim w Gozdnicy.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gozdnica.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2011r.
Przewodnicząca Rady
Agnieszka Kazimir
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UCHWAŁA NR V/15/10
RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE
z dnia 30 grudnia 2010r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95,
poz. 613 ze zm.) uchwala się, co następuje:

3. od budowli pozostałych – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3
i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
4. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków –
0,74zł od 1m2 powierzchni

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od
nieruchomości obowiązujące na terenie Miasta
i Gminy Dobiegniew:

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,06zł
od 1ha powierzchni,

1. od budynków lub ich części :
a) mieszkalnych – 0,60zł od 1m2 powierzchni
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni
użytkowej,
a) na terenie miasta – 18,85zł,
b) na terenie wiejskim – 15,92zł,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 9,63zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,17zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizację pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej:
a) na terenie miasta – 4,73zł.
b) na terenie wiejskim – 3,15zł.
c) budynków letniskowych – 7,06zł.
2. od rurociągów i przewodów sieci przesyłowej,
rozdzielczej wody i kanalizacji, od budowli służących do odprowadzania, oczyszczania ścieków i dostarczania wody – 1% ich wartości,
określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3
i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,19zł od 1m2 powierzchni,
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobiegniewa.
§ 3. Z dniem 31 grudnia 2010 roku traci moc
uchwała Nr XXXVIII/256/2009 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2011 roku.
Przewodniczący Rady
Tomasz Karpiński
______________________________________
1

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi
(Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999)
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999r.).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
– wydanie specjalne.
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UCHWAŁA NR V/16/10
RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE
z dnia 30 grudnia 2010r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; ze zmianami: Dz. U. z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806; Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568; Dz. U. z 2004 roku Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2005
roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U.
z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U.
z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218; Dz. U. z 2008 roku Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458: Dz. U. z 2009 roku Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 roku Nr 28, poz. 142,
Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 6 ust. 2
pkt 4 i art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005
roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.
z 2005 roku Nr 180, poz. 1493; ze zmianami: Dz. U.
z 2009 roku Nr 206, poz. 1589, Dz. U. z 2010 roku
Nr 28, poz. 146, Nr 125, poz. 842) Rada Miejska
w Dobiegniewie uchwala, co następuje:
§ 1. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie miasta i gminy Dobiegniew uchwala się tryb
i sposób powoływania i odwoływania członków
Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe
warunki jego funkcjonowania, zwanego dalej „Zespołem”.
§ 2. Uchwala się następujący tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu:
1. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele podmiotów określonych w art. 9a ust. 3, 4 i 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
2. Członków Zespołu powołuje i odwołuje Burmistrz Dobiegniewa.
3. Odwołanie członka Zespołu następuje na uzasadniony wniosek:
a) podmiotu, który członek Zespołu reprezentuje,

6. Członkowie Zespołu mogą upoważnić Przewodniczącego Zespołu do tworzenia grup roboczych, poza posiedzeniami Zespołu.
7. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele podmiotów określonych w art. 9a ust. 11
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
8. W skład grup roboczych mogą także wchodzić
członkowie Zespołu.
9. Skład grupy roboczej ustalany jest przez przewodniczącego Zespołu w uzgodnieniu z członkami Zespołu.
§ 3. Uchwala się następujące warunki funkcjonowania Zespołu:
1. Zespół działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Burmistrzem a przedstawicielami podmiotów określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
2. Przewodniczący Zespołu jest wybierany na
pierwszym posiedzeniu Zespołu spośród jego
członków, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
3. Przewodniczący Zespołu inicjuje, organizuje
i kieruje pracami Zespołu, w szczególności:
a) ustala przedmiot, terminy i miejsce posiedzeń Zespołu,
b) zwołuje posiedzenia Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Zespołu,
c) reprezentuje Zespół w stosunku do innych
organów i instytucji,
d) tworzy grupy robocze, z własnej inicjatywy
lub na wniosek członków Zespołu.
4. W razie nieobecności przewodniczącego Zespołu
zastępstwo pełni wyznaczony przez niego członek Zespołu.

b) Przewodniczącego Zespołu lub innego członka Zespołu.

5. Członkowie Zespołu oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

4. Odwołanie członka Zespołu skutkuje koniecznością powołania nowego członka Zespołu –
przedstawiciela tego samego podmiotu, zgodnie z procedurą powołania określoną w ust. 2.

6. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności
od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy
miesiące.

5. Zespół może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

7. Zespół może wykonywać zadania grupy roboczej.
8. Członkowie Zespołu oraz grup roboczych mogą
przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą
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w rodzinie
i osób
stosujących
przemoc
w rodzinie bez zgody i wiedzy tych osób,
w zakresie określonym ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z zachowaniem poufności i w związku z realizacją zadań określonych tą ustawą.
9. Obowiązek zachowania poufności, o którym
mowa w ust. 8 rozciąga się także w okresie po
ustaniu członkostwa w Zespole oraz grupach
roboczych.

Poz. 132, 133

11. Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu
zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobiegniewie.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobiegniewa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływnie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tomasz Karpiński

10. Członkowie Zespołu określą organizację pracy
oraz sposób dokumentowania prac Zespołu
i grup roboczych.

===================================================================================
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UCHWAŁA NR IV/14/10
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIASTECZKU
z dnia 30 grudnia 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Nr III/4/10 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 14 grudnia 2010r.
w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r.
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 5 ust. 1 pkt 2
lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych1 (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 95,
poz. 613, Nr 96, poz. 620 i Nr 225, poz.1461) uchwala
się co następuje:
§ 1. Do uchwały Nr III/4/10 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie
określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości wprowadza się następującą zmianę:
1. § 1 pkt 2 lit. d uchwały, otrzymuje brzmienie:
„związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,27zł od 1m² powierzchni
użytkowej”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Miasteczko.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r.
Przewodniczący Rady
Leszek Sikora
______________________________________
1

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi
(Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999)
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999r.).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
– wydanie specjalne.
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UCHWAŁA NR IV/11/10
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM
z dnia 30 grudnia 2010r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na postawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz
art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. W § 1 ust. 1 uchwały Nr LV /337/10 Rady
Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia
2 września 2010r. w sprawie ustalenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości zmienia się treść
punktu 4, który otrzymuje brzmienie:

świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 3,75zł.”
§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2011r.
2. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim.
Przewodnicząca Rady
Stefania Jawornicka

„4) od 1m kw. powierzchni użytkowej budynków
lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania

===================================================================================
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UCHWAŁA NR IV/12/10
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM
z dnia 30 grudnia 2010r.
w sprawie przyjęcia wzoru deklaracji dotyczącej podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz
art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) uchwala się co następuje.
§ 1. Ustala się obowiązujący na terenie Gminny
Nowogród Bobrzański wzór formularza – deklaracja
na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. W uchwale Nr XXXIII/237/05 Rady Miejskiej
w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 17 listopada
2005r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w tytule uchwały skreśla się wyrazy „podatku
od nieruchomości”;

2) w § 1 skreśla się ust. 1 o brzmieniu „deklaracji
na podatek od nieruchomości – stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały”.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2011r.
2. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim.
Przewodnicząca Rady
Stefania Jawornicka
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UCHWAŁA NR IV/13/10
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM
z dnia 30 grudnia 2010r.
w sprawie przyjęcia wzoru informacji dotyczącej podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz
art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) uchwala się co następuje.
§ 1. 1. Ustala się obowiązujące na terenie gminy
Nowogród Bobrzański wzory formularzy:
1. informacje w sprawie podatku od nieruchomości
stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały.
2. informacji w sprawie podatku od nieruchomości
dla małżonków posiadających wspólność majątkową – stanowiącej załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIII/171/04 Rady
Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia
18 listopada 2004 roku w sprawie przyjęcia wzoru
informacji i deklaracji podatku od nieruchomości.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2011r.
2. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim.
Przewodnicząca Rady
Stefania Jawornicka
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UCHWAŁA NR IV/14/10
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM
z dnia 30 grudnia 2010r.
w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Nowogród Bobrzański z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011r.
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się program współpracy Gminy
Nowogród Bobrzański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz. 873 ze zm.) na 2011r.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz. 873 ze zm.),
2) programie współpracy – rozumie się program
współpracy Gminy Nowogród Bobrzański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,

3) prezentacja dorobku organizacji pozarządowych i promowanie ich osiągnięć,
4) wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych.
§ 4. Współpraca odbywa się na zasadach określonych w art. 5 ust. 3 ustawy.
§ 5. 1. Adresatami programu są współpracujące
lub zamierzające podjąć współpracę z gminą organizacje w rozumieniu art. 3. ust. 2 i 3 ustawy.
2. Współpraca z organizacjami dotyczy realizacji
zadań publicznych, określonych w art. 4 ust. 1 ustawy, w zakresie odpowiadającym zadaniom gminy,
w szczególności zadania z zakresu:
1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
2) działalności w sferze kultury fizycznej,
3) ochrony i promocji zdrowia,

3) organizacjach – rozumie się przez to podmioty,
o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy,

4) ekologii i ochrony środowiska,

4) gminie – rozumie się przez to Gminę Nowogród Bobrzański,

6) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

5) burmistrzu – rozumie się przez to Burmistrza
Nowogrodu Bobrzańskiego,
6) mapie aktywności organizacji pozarządowych –
rozumie się przez to bazę danych organizacji
pozarządowych
dostępną
na
stronie:
www.nowogrodbobrz.pl w zakładce: „Organizacje Pozarządowe”.
§ 3. 1. Program współpracy określa priorytetowe
zadania publiczne, których realizację gmina będzie
wspierać w 2011 roku. Szczegółowe warunki realizacji zadań priorytetowych zostaną określone w ogłoszeniach otwartych konkursów ofert na wsparcie lub
powierzenie realizacji zadań.
2. Celem głównym programu jest budowanie
i umacniane partnerstwa pomiędzy gminą, a organizacjami pozarządowymi.
3. Celami szczegółowymi programu są:
1) poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy,
2) integracja podmiotów realizujących zadania
publiczne,

5) edukacji,

7) pomocy społecznej,
8) działalności wspomagającej rozwój wspólnot
i społeczności lokalnych,
9) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz
rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
3. W roku 2011 przyjmuje się za priorytetowe
następujące zadania publiczne:
1) w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – organizacja imprez kulturalnych, organizowanie spektakli, konkursów, festiwali,
koncertów, wystaw, spotkań i plenerów artystycznych, organizacja imprez patriotycznych
i przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwa
narodowego,
2) w zakresie kultury fizycznej – propagowanie
wśród dzieci i młodzieży aktywnych form kultury fizycznej, szkolenie w dyscyplinach sportowych, organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, prowadzenie rehabilitacji ruchowej osób niepełnosprawnych,
3) w zakresie ochrony zdrowia – realizowanie zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwią-
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zywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii,

Sportu i Rekreacji i innych jednostek organizacyjnych gminy,

4) w zakresie pomocy społecznej – świadczenie
usług opiekuńczych osobom starszym, samotnym, chorym i niepełnosprawnym, prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych
wsparcia dziennego,

8) pomoc merytoryczną pracowników Urzędu
Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim,

5) w zakresie ekologii i ochrony środowiska – organizowanie konkursów ekologicznych,
6) w zakresie edukacji – edukacja społeczno –
prawna, zagospodarowanie czasu wolnego
dzieci i młodzieży poprzez alternatywne formy
edukacji, krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
7) w zakresie poradnictwa obywatelskiego – działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działania na rzecz integracji
europejskiej
oraz
rozwijania
kontaktów
i współpracy między społeczeństwami, upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji, inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów spo-łecznych,
a także przeciwdziałanie patologiom społecznym.
§ 6. 1. Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom może nastąpić na zasadach określonych
ustawie lub odrębnych przepisach.
2. W 2011 roku współpraca z organizacjami będzie przebiegała w następujących formach:
1) zlecania realizacji zadań publicznych poprzez:
a) powierzanie wykonywania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
b) wspieranie wykonywania zadań publicznych
wraz z udzielaniem dotacji na finansowanie
ich realizacji,
2) wzajemnego informowania się o planowanych
kierunkach działalności,
3) konsultowania z organizacjami i radami działalności pożytku publicznego projektów aktów
normatywnych
w dziedzinach
dotyczących
działalności statutowej tych organizacji,
4) organizowania spotkań z przedstawicielami organizacji i wolontariuszy,
5) umów partnerstwa określonych w ustawie
z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009r. Nr 84,
poz. 712 ze zm.),

9) pomoc gminy, w miarę możliwości, w dostępie
do lokali niezbędnych do prowadzenia działalności statutowej,
10) promocję i
w mediach,

reklamę

projektów

organizacji

11) prowadzenie mapy aktywności organizacji pozarządowych na oficjalnej stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim. Podstawą umieszczenia organizacji na
ww. mapie będzie dostarczenie przez nią aktualnych danych dotyczących organizacji na formularzu dostępnym na stronie internetowej.
3. Podstawowym trybem zlecenia zadania publicznego jest otwarty konkurs ofert ogłaszany przez
burmistrza.
4. Oceny złożonych ofert oraz ich rekomendacji
dokonuje komisja konkursowa powołana zarządzeniem burmistrza.
5. Po przeprowadzeniu procedury konkursowej,
zlecenie realizacji zadania publicznego następuje na
podstawie pisemnej umowy o wykonanie zadania
publicznego, zawartej zgodnie z wzorem określonym we właściwym Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego
wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego
i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
§ 7. Podstawowym kryterium decydującym
o udzieleniu przez burmistrza wsparcia organizacjom, jest ich działalność na rzecz gminy i jej mieszkańców oraz spełnianie wymogów określonych
w przepisach prawa.
§ 8. Gmina realizuje zadania publiczne we
współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na podstawie programu
współpracy i działania te obejmują rok kalendarzowy 2011.
§ 9. Cele zawarte w programie współpracy powinny być realizowane przez:
1) równy dostęp do informacji oraz wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach
działalności i współdziałaniu w celu zharmonizowania tych kierunków (stosownie do ustawy
o dostępie do informacji publicznej);

6) umożliwianie organizacjom przedsięwzięć na
terenie gminnych obiektów sportowych, kulturalnych i oświatowych (stadiony, boiska, świetlice, sale szkolne),

2) zlecanie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe poprzez powierzanie
wykonywania zadań publicznych, wraz z udzielaniem dotacji na finansowanie ich realizacji
lub wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie;

7) udostępnianie i użyczanie używanego sprzętu
w miarę posiadanych możliwości z zasobów
Urzędu Miejskiego, Miejskiego Ośrodka Kultury

3) współpracę na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności,
uczciwej konkurencji i jawności;
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4) współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;

księgowej środków finansowych otrzymanych na
realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi
z ustawy.

5) udział podmiotów prowadzących działalność
pożytku publicznego w działaniach programowych gminy;

5. Nie później niż do 30 kwietnia 2012 roku,
Burmistrz przedłoży Radzie Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim sprawozdanie z realizacji programu współpracy na 2011 rok, w którym uwzględnione zostanie:

6) zawieranie umów o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie;
7) zawieranie umów partnerstwa, określonych
w ustawie z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U.
z 2009r. Nr 84, poz. 712 ze zm.);
8) użyczanie bądź wynajmowanie na preferencyjnych warunkach lokali na spotkania podmiotów
prowadzących działalność pożytku publicznego,
9) promocję działalności podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w mediach;
10) pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych z partnerami o podobnym profilu;
11) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze
doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy oraz
przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej.
§ 10. 1. Realizacja zleconych zadań publicznych
wskazanych w § 5 ust. 3 programu finansowana
będzie ze środków zabezpieczonych w budżecie
gminy na 2011 rok.
2. W 2011 roku na realizację programu przeznacza się kwotę 296400zł, z tego:
1) w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 28600zł,
2) w dziale 926 – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu kwotę 267800zł.
§ 11. 1. Organ zlecający zadanie publiczne dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania w zakresie
określonym w art. 17 ustawy.
2. W ramach kontroli upoważniony pracownik
Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim,
zwany kontrolującym, może badać dokumenty i inne
nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania przez kontrolowanego. Kontrolowany na żądanie
kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub
udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji
w terminie określonym przez kontrolującego.
3. Prawo do kontroli przysługuje kontrolującemu
zarówno w siedzibach jednostek, którym w ramach
konkursu, czy też trybu określonego art. 19a ustawy
wskazano realizację zadania, jak i w miejscach realizacji zadań.
4. Kontrolujący może żądać częściowych sprawozdań z wykonywanych zadań, a organizacje realizujące zlecone zadania zobowiązane są do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-

1) liczba ogłoszonych przez Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego otwartych konkursów ofert
na realizacje zadań publicznych,
2) liczba ofert złożonych przez organizacje na konkursy,
3) liczba organizacji, które złożyły wnioski
o wsparcie realizacji zadań z pominięciem
otwartego konkursu ofert,
4) liczba organizacji, które otrzymały dofinansowanie z budżetu na realizację zadań publicznych,
5) wysokość środków przekazanych organizacjom
na realizacje zadań publicznych,
6) liczba przedsięwzięć podejmowanych
samorząd wspólnie z organizacjami,

przez

7) liczba inicjatyw podejmowanych przez organizacje, w których uczestniczył samorząd,
8) liczba skonsultowanych z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
9) liczba zespołów, w których pracach brali udział
przedstawiciele organizacji.
§ 12. 1. Program utworzony został na podstawie
analizy realizacji programu współpracy w roku 2010
oraz z uwzględnieniem nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Program został skonsultowany zgodnie
z uchwałą Nr LVI/352/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 30 września 2010 roku
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku
Publicznego Gminy Nowogród Bobrzański lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie projektów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Konsultacje przeprowadzono w dniach 01.12.2010 – 15.12.2010r.
§ 13. 1. Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego
każdorazowo po ogłoszeniu otwartego konkursu
ofert na realizacje zadań publicznych powołuje zarządzeniem komisję konkursową w celu opiniowania
złożonych ofert.
2. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim oraz przedstawiciele organizacji, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące
udział w konkursie. W skład komisji wchodzą co
najmniej 3 osoby.
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3. Przedstawiciele organizacji wybierani są spośród kandydatów zgłoszonych do bazy danych prowadzonej przez pracownika ds. informatyki i organizacji pozarządowych. Do postępowań komisji konkursowych w 2011 roku organizacje zgłaszają kandydatów w terminie do 31 stycznia 2011 roku.
4. W pracach komisji mogą uczestniczyć także,
z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie, której konkurs dotyczy.
Doradcy mogą zostać zaproszeni przez Burmistrza
Nowogrodu Bobrzańskiego lub przewodniczącego
komisji.
5. Komisje konkursowe pracują na posiedzeniach w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim.
6. Posiedzenia komisji są ważne przy obecności
co najmniej połowy jej składu.
7. Każdy członek komisji przed rozpoczęciem
pracy zobowiązany jest do złożenia pisemnego
oświadczenia w zakresie okoliczności, o których
mowa w ust. 8.
8. W pracach komisji nie mogą brać udziału
osoby związane z podmiotami wnioskującymi
o dotację będącą przedmiotem rozpatrywanego
konkursu, tj. takie, które uzyskują w nich przychody,
są członkami, wolontariuszami, członkami władz
podmiotów ubiegających się o dotację oraz członkami władz stowarzyszeń, do których należą podmioty ubiegające się o dotację.
9. Pracami komisji kieruje przewodniczący lub
wskazana przez niego osoba.
10. Do zadań przewodniczącego należy w szczególności:
1) odebranie oświadczeń członków komisji o ich
powiązaniu stosunkiem prawnym z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
2) niezwłoczne wyłączenie członka komisji z dalszego udziału w postępowaniu otwartego konkursu ofert w przypadku złożenia przez niego
oświadczenia o związku stosunkiem prawnym
z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, niezłożenia przez niego
oświadczenia lub złożenia oświadczenia niezgodnie z prawdą.
3) wyznaczenie terminów posiedzeń komisji,
4) informowanie burmistrza o problemach związanych z pracami komisji w toku postępowania
otwartego konkursu ofert, w tym o wystąpieniu
okoliczności powodujących wyłączenie członka
komisji,
5) parafowanie wszystkich stron każdej oferty,
6) akceptacja przez podpisanie dokumentów (protokołu wraz z załącznikami) sporządzonych
w trakcie postępowania,
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7) prowadzenie dokumentacji związanej z otwartym konkursem ofert,
8) po zakończeniu prac komisji przedłożenie burmistrzowi protokołu z postępowania otwartego
konkursu ofert.
11. Do zadań komisji konkursowej w zakresie
przeprowadzenia otwartego konkursu ofert należy
w szczególności:
1) otwarcie ofert,
2) ocena spełniania warunków stawianych organizacjom prowadzącym działalność pod względem formalno – prawnym,
3) wnioskowanie do burmistrza o odrzucenie oferty złożonej na innych drukach lub po terminie,
4) ocena ofert niepodlegających odrzuceniu na
podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.).
12. Oferty zawierające błędy formalne, które nie
zostaną uzupełnione w terminie do 7 dni od otrzymania pisemnego powiadomienia zostaną odrzucone.
13. Pierwsze posiedzenie komisji powinno odbyć
się w terminie do 7 dni od daty zakończenia składania ofert. Pozostałe terminy posiedzeń wyznacza
przewodniczący komisji. Prace komisji powinny zakończyć się w terminie 30 dni od daty pierwszego
posiedzenia komisji.
14. Komisja przy rozpatrywaniu ofert oceni:
1) możliwość realizacji zadania publicznego przez
organizację,
2) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
3) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja
będzie realizować zadanie publiczne,
4) wysokość własnych środków finansowych zaplanowanych na realizacje zadania,
5) doświadczenie oferenta w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu oraz
doświadczenie we współpracy z Gminą Nowogród Bobrzański,
6) wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia
wolontariuszy i pracę społeczną członków.
15. W konkursie może zostać wybrana więcej niż
jedna oferta.
16. Za udział w pracach komisji jej członkom nie
przysługuje wynagrodzenie i zwrot kosztów obsługi.
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17. Komisja ulega rozwiązaniu z chwilą rozpatrzenia ofert i przekazania wyników postępowania
konkursowego burmistrzowi.
18. Ostateczna decyzję w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert i wysokości dotacji podejmuje
Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego.
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dzie Bobrzańskim oraz w serwisie internetowym
pod adresem: www.nowogrodbobrz.pl.
§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodnicząca Rady
Stefania Jawornicka

19. Wyniki konkursu ogłasza się niezwłocznie po
wyborze oferty w Biuletynie Informacji Publicznej,
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowogro-
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UCHWAŁA NR III/14/2010
RADY GMINY PRZYTOCZNA
z dnia 30 grudnia 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/250/2010 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 października 2010r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 1 ustawy
z dnia 24 września 2010r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 225,
poz. 1461) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLVI/250/2010 Rady Gminy
Przytoczna z dnia 29 października 2010r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku (Dz. Urz. Woj.
Lubuskiego Nr 106, poz. 1635) § 1 ust. 1 pkt 2 lit d
otrzymuje brzmienie:

zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,27zł od 1m2 powierzchni
użytkowej”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2011r.
Przewodniczący Rady
Jerzy Barski

„związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń

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

139
13 9

UCHWAŁA NR III/15/2010
RADY GMINY PRZYTOCZNA
z dnia 30 grudnia 2010r.
w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2011 z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19, art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) uchwala się co
następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Przytoczna.

§ 1. Przyjmuje się „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w Gminie Przytoczna na rok 2011” stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady
Jerzy Barski

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

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 5

– 461 –

Załącznik
do uchwały Nr III/15/2010
Rady Gminy Przytoczna
z dnia 30 grudnia 2010r.
Program współpracy Gminy Przytoczna z organizacjami pozarządowymi na rok 2011
I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Program określa cele, formy, zasady oraz zakres przedmiotowy współpracy z organizacjami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
w zakresie prowadzenia działalności w sferze zadań
publicznych gminy Przytoczna.
2. Ilekroć w programie jest mowa o:
a) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.
Nr 96, poz. 873 z późn. zm.);
b) organizacjach pozarządowych – należy przez
to rozumieć organizacje pozarządowe oraz
podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3
ww. ustawy;
c) programie – należy przez to rozumieć Roczny
Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi, o których mowa w art. 3, ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
d) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Przytoczna;
e) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta
Gminy Przytoczna;
f)

Gminie – należy przez to rozumieć gminę
Przytoczna;

g) konkursie – należy przez to rozumieć otwarty
konkurs ofert;
h) budżecie gminy – należy przez to rozumieć
budżet gminy Przytoczna.
II CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU
1. Celem głównym programu jest budowanie
i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem
a organizacjami pozarządowymi.
2. Cele szczegółowe:
a) poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy;
b) integracja podmiotów realizujących zadania
publiczne;
c) prezentacja dorobku organizacji pozarządowych i promowanie ich osiągnięć;
d) wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych.

Poz. 139
III ZASADY WSPÓŁPRACY

1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
w gminie Przytoczna opiera się na następujących
zasadach:
a) pomocniczości - samorząd udziela pomocy
organizacjom pozarządowym w niezbędnym
zakresie, uzasadnionym potrzebami wspólnoty samorządowej,
b) partnerstwa – współpraca równorzędnych
dla siebie podmiotów w rozwiązywaniu
wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych celów,
c) suwerenności – szanując swoją autonomię
gmina i organizacje pozarządowe nie narzucają sobie wzajemnie zadań, posiadają zdolność do bycia podmiotem prawa,
d) efektywności – wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów realizacji zadań publicznych,
e) uczciwej konkurencji – równe traktowanie
wszystkich podmiotów w zakresie wykonywanych działań,
f)

jawności – procedury postępowania przy realizacji zadań publicznych przez organizacje
pozarządowe, sposób udzielania oraz wykonania zadania są jawne.
IV ZAKRES PRZEDMIOTOWY

1. Przedmiotowy zakres współpracy gminy
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określa art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 4 Ustawy.
V FORMY WSPÓŁPRACY
1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami ma charakter finansowy
i pozafinansowy.
Do współpracy o charakterze finansowym należy:
a) zlecanie realizacji zadań publicznych, które
może przybierać jedną z następujących form:
powierzenie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji;
wspieranie zadań publicznych, wraz
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie
ich realizacji;
b) wspólna realizacja zadań publicznych na zasadach partnerstwa.
Formy współpracy pozafinansowej:
a) o charakterze informacyjnym:
konsultowanie z podmiotami programu,
odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacji;
udzielanie informacji o istnieniu innych
źródeł finansowania, zwłaszcza pochodzą-
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cych z sektora prywatnego, funduszy celowych i prywatnych fundacji, funduszy
unijnych;

zadań gminy realizowanych odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy Przytoczna, w następujących dziedzinach:

prowadzenie i aktualizacja wykazu organizacji pozarządowych i innych podmiotów
na stronach internetowych Urzędu;

a) podtrzymywania i upowszechniania tradycji
narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

prowadzenie na stronie internetowej
okienka „Organizacje pozarządowe”, gdzie
każda organizacja będzie mogła zamieścić
swoje ogłoszenia lub inne ważne informacje, w okienku tym zamieszczane będą
również ogłoszenia szczególnie kierowane
do organizacji pozarządowych.
b) o charakterze promocyjnym:
promocja działalności podmiotów programu poprzez publikację informacji na
temat ich działalności na stronie internetowej urzędu;
promocja przekazywania 1% podatku dochodowego na gminne organizacje pożytku publicznego;
udzielanie rekomendacji organizacjom
współpracującym z Gminą, które ubiegają
się o dofinansowanie z innych źródeł;
c) o charakterze organizacyjnym:
udostępnienie obiektów gminnych do realizacji zadań publicznych na preferencyjnych zasadach, w szczególności pomieszczeń na spotkania i zebrania;
skierowanie w miarę możliwości pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych do pracy w organizacjach pozarządowych i innych podmiotach
realizujących zadania z zakresu pożytku
publicznego;
organizowanie szkoleń w związku ze zmianą przepisów prawnych, w celu podnoszenia standardów usług publicznych
świadczonych przez podmioty programu;
pomoc w nawiązywaniu kontaktów zagranicznych z organizacjami o podobnym
charakterze, szczególnie w miastach partnerskich;
tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym oraz organizowanie ich pracy;
realizację wspólnych projektów i inicjatyw
na rzecz społeczności lokalnej, szczególnie
z zakresu kultury, turystyki, sportu, rekreacji, podtrzymywania i upowszechniania
tradycji narodowej oraz pomocy społecznej.
VI PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE
1. Współpraca Gminy z podmiotami Programu
dotyczy zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w szczególności ustawowych

b) ochrony i promocji zdrowia;
c) nauki, szkolnictwa wyższego,
oświaty i wychowania;

edukacji,

d) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
e) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
f)

turystyki i krajoznawstwa;

g) działalności na rzecz integracji europejskiej
oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
h) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.
VII OKRES REALIZACJI PROGRAMU
1. Roczny program współpracy z organizacjami
pozarządowymi na 2011 rok obowiązuje od
01.01.2011r. do 31.12.2011r.
VIII SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU
1. Inspektor ds. administracyjno-organizacyjnych
prowadzi bezpośrednią współpracę z organizacjami
pozarządowymi, która w szczególności polega na:
a) podejmowaniu, prowadzeniu i koordynacji
bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi;
b) konsultacji z organizacjami pozarządowymi
projektów aktów prawa miejscowego w sferach dotyczących zadań statutowych organizacji pozarządowych;
c) przygotowaniu i prowadzeniu konkursów dla
organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych;
d) sporządzaniu sprawozdań ze współpracy
z organizacjami pozarządowymi.
IX WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA
REALIZACJĘ PROGRAMU
1. Wysokość środków przeznaczona na realizację
programu zostanie określona w budżecie Gminy
Przytoczna na rok 2011. Wydatki związane z realizacją zadań, o których mowa w programie wynoszą
56 300zł.
X SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU
1. Inspektor ds. administracyjno-organizacyjnych
dokona oceny realizacji programu i przedłoży sprawozdanie Radzie Gminy Przytoczna do dnia
30 kwietnia 2012r.
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XI INFORMACJE O SPOSOBIE TWORZENIA
PROGRAMU ORAZ PREBIEGU KONSULTACJI

a) przewodniczący Komisji – wyznaczony przez
Wójta Gminy Przytoczna,

1. Pracę nad przygotowaniem programu zostały
zainicjowane przez Inspektora ds. administracyjnoorganizacyjnych, który przygotował harmonogram
jego tworzenia oraz tryb i terminy konsultacji programu.

b) pracownicy Urzędu Gminy Przytoczna wyznaczeni przez Wójta Gminy Przytoczna,

2. Harmonogram prac nad przygotowaniem
programu określa terminy dotyczące:
a) składania przez organizacje pozarządowe
propozycji do projektu programu;
b) przygotowania przez Inspektora ds. administracyjno-organizacyjnych propozycji do projektu programu;
c) opracowanie projektu programu;
d) skierowanie projektu programu do konsultacji;
e) rozpatrzenie złożonych opinii i uwag do projektu;
f)

przedłożenie projektu programu na posiedzenie Komisji Rady Gminy i skierowanie
pod obrady sesji Rady Gminy.

3. Projekt programu opublikowany zostanie na
stronie internetowej gminy www.przytoczna.pl,
w Biuletynie Informacji Publicznej
http://www.przytoczna.bip.net.pl
oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Przytoczna.
4. Po uchwaleniu przez Rade Gminy program
zostanie zamieszczony na stronie internetowej gminy www.przytoczna.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.przytoczna.pl oraz na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Przytoczna.
XII TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA
KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA
OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT
1. Każdorazowo, w związku z ogłoszonym konkursem ofert na wykonanie zadań publicznych samorządu gminy w danym obszarze, wynikającym
z rocznego programy współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w celu opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach ofert Wójt powołuje komisję konkursową Zarządzeniem Wójta, zwaną
dalej Komisją.
2. W skład komisji konkursowej wchodzą:

c) osoba reprezentująca organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział
w konkursie,
d) na wniosek Wójta w skład komisji konkursowej mogą zostać powołane także, z głosem
doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres
zadań publicznych, których konkursy dotyczą.
3. Osoby o których mowa w (pkt. 2c) zgłaszane
są przez organizacje pozarządowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Procedurę ogłoszenia naboru na członków
komisji konkursowej określa Wójt w zarządzeniu.
4. W ocenie oferty złożonej w konkursie, nie może brać udziału osoba, której powiązania ze składającym ją podmiotem mogą budzić zastrzeżenia co
do jej bezstronności.
5. Na pierwszym posiedzeniu każdy członek komisji podpisuje zobowiązanie, że w przypadku
stwierdzenia istnienia powiązań, o których mowa
w punkcie 5 i zostaje wyłączony z oceny podmiotu,
z którym to powiązanie występuje.
6. Pracami Komisji konkursowej kieruje Przewodniczący Komisji.
7. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. Termin i miejsce posiedzenia Komisji określone są w ogłoszeniu konkursu.
8. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy pełnego składu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
9. Rozstrzygnięcie komisji nie jest wiążące dla
Wójta.
10. Uczestnictwo w pracach Komisji jest nieodpłatne.
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UCHWAŁA NR III/11/10
RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE
z dnia 30 grudnia 2010r.
w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5 ust. 5
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz. 873 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji
zwanych dalej „konsultacjami”.
§ 2. 1. Konsultacje przeprowadza się w oparciu
o zasady:
1) pomocniczości;
2) partnerstwa;
3) suwerenności stron;
4) efektywności;
5) uczciwej konkurencji i jawności.
2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania
opinii podmiotów, o których mowa w ust. 3,
w sprawie poddanej konsultacji.
3. Konsultacje mają charakter opiniotwórczy. Ich
wynik nie jest wiążący dla organów Gminy Skwierzyna.
§ 3. 1. Konsultacje mogą mieć formę:
1) bezpośrednich spotkań;
2) wyrażania pisemnej opinii w danej kwestii;
3) wyrażenia opinii za pomocą kart konsultacyjnych.
2. Konsultacje przeprowadza się z inicjatywy:
1) Burmistrza Skwierzyny;
2) komisji Rady Miejskiej w Skwierzynie;
3) co najmniej 5 organizacji pozarządowych, działających na terenie Miasta i Gminy Skwierzyna.
4) Pozostałych podmiotów wymienionych w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. W przypadku określonym w ust. 2, Burmistrz
Skwierzyny określa zarządzeniem w szczególności
przedmiot, formę i termin przeprowadzenia konsul-

tacji oraz właściwą komórkę organizacyjną Urzędu
Miejskiego w Skwierzynie odpowiedzialną za ich
przeprowadzenie.
4. Informację o podejmowanych konsultacjach
publikuje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Skwierzynie www.skwierzyna.pl oraz
w Biuletynie informacji publicznej.
§ 4. 1. Konsultacje, o których mowa w § 3 ust. 1
pkt. 1, prowadzone są poprzez umieszczenie na
stronie internetowej www.skwierzyna.pl zawiadomienia o spotkaniu w terminie nie późniejszym niż
5 dni przed datą spotkania.
2. Spotkaniu przewodniczy pracownik merytoryczny właściwej komórki organizacyjnej Urzędu
Miejskiego, odpowiedzialnej za przeprowadzenie
konsultacji.
3. W spotkaniu może uczestniczyć przewodniczący właściwej komisji merytorycznej Rady Miejskiej lub wskazany przez niego inny radny.
4. Ze spotkania sporządza się protokół zawierający wynik konsultacji, do którego dołącza się listę
obecności.
5. W protokole umieszcza się informację o formie zawiadomienia, o terminie konsultacji, dane
osoby będącej przewodniczącym spotkania, temat
konsultacji, przebieg dyskusji, podjęte opinie i ustalenia.
§ 5. 1. Konsultacje, o których mowa w § 3 ust. 1
pkt. 2, odbywają się poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.skwierzyna.pl zawiadomienia
o możliwości wyrażania pisemnej opinii.
2. Termin wyrażania pisemnej opinii nie może
być dłuższy niż 30 dni od dnia zamieszczenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1. Niewyrażenie
opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację
z prawa do jej wyrażania lub akceptację projektu
prawa miejscowego poddanego konsultacjom.
3. Opinia jest ważna, jeżeli została podpisana.
Niepodpisana może być opinia przesyłana pocztą
elektroniczną.
4. Analizy zebranych opinii dokonuje komórka
organizacyjna Urzędu Miejskiego odpowiedzialna za
przeprowadzenie konsultacji w terminie 7 dni po
upływie terminu wyznaczonego na ich składanie,
sporządzając informację sprawozdawczą
§ 6. 1. Konsultacje, o których mowa w § 3 ust. 1
pkt. 3, prowadzone są poprzez opublikowanie treści
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przedmiotu konsultacji wraz z kartą konsultacyjną na
stronie internetowej www.skwierzyna.pl oraz w Biuletynie informacji publicznej.
2. Druk karty konsultacyjnej powinien zawierać:
1) treść pytania lub pytań konsultacyjnych, obok
których umieszcza się kratki oznaczone napisami "TAK" oraz "NIE",
2) miejsce na umieszczenie pieczęci urzędowej,
3) miejsce na wniesienie uwag,
4) pouczenie, o sposobie wyrażania opinii na kartce konsultacyjnej,
3. Karta konsultacyjna jest ważna, jeżeli została
prawidłowo wypełniona ze wskazaniem wszystkich
wymaganych danych i podpisana. Niepodpisana
może być karta przesłana pocztą elektroniczną.

Poz. 140, 141

§ 7. Informację sprawozdawczą z przeprowadzonych konsultacji Burmistrz Skwierzyny publikuje na
stronie internetowej www.skwierzyna.pl oraz w Biuletynie informacji publicznej.
§ 8. Traci moc uchwała Nr XLIV/382/10 Rady
Miejskiej w Skwierzynie z 09.11.2010r. w sprawie
określenia sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skwierzyny.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

4. Analizy zebranych opinii dokonuje komórka
organizacyjna Urzędu Miejskiego odpowiedzialna za
przeprowadzenie konsultacji w terminie 7 dni po
upływie terminu wyznaczonego na ich składanie,
sporządzając informację sprawozdawczą.

Przewodniczący Rady
Stanisław Rucki

===================================================================================
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UCHWAŁA NR III/14/10
RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE
z dnia 30 grudnia 2010r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 95, poz. 613, zm.
Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461) Rada Miejska
w Sulęcinie uchwala co następuje:
§ 1. W § 1 pkt 2 uchwały Nr XLVII/278/10 Rady
Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 października 2010r.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku lit. d otrzymuje
brzmienie:

„d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – od 1m² powierzchni użytkowej – 4,10zł.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulęcina.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą od 1 stycznia 2011r.
Przewodniczący Rady
Leon Szczepański
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UCHWAŁA NR III/18/10
RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE
z dnia 30 grudnia 2010r.
w sprawie ustalenia czasu, w jakim przedszkola prowadzone przez Gminę Sulęcin świadczą bezpłatne
nauczanie, wychowanie i opiekę oraz wysokość opłat za świadczenia realizowane w czasie
przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych
Na podstawie art. 5c pkt. 1, art. 6 ust. 1 pkt. 2
i art. 14 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572
zm.; Dz. U. z 2004r. Nr 273, poz. 2703; Nr 281,
poz. 2781; z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788,
Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167,
poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006r. Nr 144,
poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658;
z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115,
poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181,
poz. 1292; z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917,
Nr 216, poz. 1370; z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31,
poz. 206, Nr 56, poz. 458) uchwala się co następuje
§ 1. Uchwała określa czas w jakim przedszkola
prowadzone przez Gminę Sulęcin świadczą bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, oraz wysokość
opłat za świadczenia realizowane w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych.
§ 2. Czas w jakim przedszkola prowadzone przez
Gminę Sulęcin świadczą bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, ustala się na 5 godzin dziennie
(wymiar zajęć bezpłatnych).
§ 3. Ustala się opłatę w wysokości 0,07% obowiązującej stawki minimalnego wynagrodzenia za
pracę, ogłaszanej przez Prezesa Rady Ministrów
w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski za
1 godzinę nauczania, wychowania i opieki faktycznie
świadczoną przez przedszkola określona w § 1,
w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych.

§ 4. Opłaty określone w § 3 sumuje się za okres
każdego miesiąca kalendarzowego i wnosi do kasy
przedszkola, w terminie do 10 dnia następnego miesiąca.
§ 5. Opłata nie obejmuje kosztów wyżywienia.
Wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia
w przedszkolu ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.
§ 6. Szczegółowy zakres realizowanych przez
przedszkole świadczeń, o których mowa w § 3, oraz
zasady ewidencjonowania czasu tych świadczeń
i odpłatności, określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy przedszkolem a rodzicami (opiekunem
prawnym) dziecka.
§ 7. W przypadku korzystania ze świadczeń
przedszkoli przez dwoje lub więcej dzieci z jednej
rodziny, opłata ulega obniżeniu o 50% za drugie
i każde następne dziecko.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulęcina.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Leon Szczepański
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UCHWAŁA NR III/9/2010
RADY GMINY TRZEBIEL
z dnia 30 grudnia 2010r.
w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz
art. 19 pkt 1 lit. „a” ustawy z dnia 12 stycznia
o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. z 2010r.
Nr 95, poz. 613 ze zmianami) uchwala się, co
puje:

z dnia
2001r.
art. 5,
1991r.
Dz. U.
nastę-

§ 1. Uchwala się roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Trzebiel:

1. od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków –
0,80zł od 1m2 powierzchni,
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,15zł od
1ha powierzchni,
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3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,40zł od 1m2 powierzchni, w tym że:

zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,20zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,65zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

a) grunty pod zabudową mieszkaniową – 0,16zł
od 1m2 powierzchni,
b) grunty pod drogami wewnętrznymi – 0,32zł
od 1m2 powierzchni,
c) grunty uprawiane rolniczo – 0,33zł od 1m
powierzchni,

Poz. 143, 144

3. od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7.

2

§ 2. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej
w wysokości 15zł.

2. od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych – 0,66zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej – 20,00zł od 1m2 powierzchni
użytkowej,
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,82zł od 1m2 powierzchni
użytkowej,

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXV/148/09 Rady
Gminy Trzebiel z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie
wysokości stawek podatków i opłat lokalnych.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2011r.
Przewodniczący Rady
Zbigniew Kubiak

4) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń

===================================================================================
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DECYZJA NR OSZ-4210-75(6)/2010/374/VII/AB
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 30 grudnia 2010r.
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z 2001r. Nr 49,
poz. 509, z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 169, poz. 1387, z 2003r. Nr 130, poz. 1188
i Nr 170, poz. 1660, z 2004r. Nr 162, poz. 1692,
z 2005r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181,
poz. 1524, z 2008r. Nr 229, poz. 1539, z 2009r.
Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010r.
Nr 40, poz. 230), w związku z art. 30 ust. 1, art. 45
i art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625,
Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,
poz. 1217, z 2007r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343,
Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008r. Nr 180,
poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 3, poz. 11
i Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215,
poz. 1664 oraz z 2010r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81,
poz. 530) po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Słubicach zwanego w dalszej części decyzji "Przedsiębiorstwem
energetycznym" zawartego w piśmie z dnia
14 grudnia 2010r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła
poprzez zmianę treści taryfy dla ciepła w zakresie
cen i stawek opłat brutto

postanawiam
zmienić moją decyzję z dnia 10 sierpnia 2010r.
Nr OSZ-4210-30(8)/2010/374/VII/AB w zakresie cen
i stawek opłat brutto w sposób wskazany w załączniku Nr 1.
UZASADNIENIE
W dniu 10 sierpnia 2010r. decyzją Nr OSZ-421030(8)/2010/374/VII/AB Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfę dla ciepła ustaloną przez
Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą
w Słubicach, posiadający koncesje z dnia 5 listopada
1998r. na wytwarzanie ciepła Nr WCC/557/374/
U/1/98/MJ (ze zmianami) oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/583/374/U/1/98/MJ (ze zmianami). Okres obowiązywania taryfy dla ciepła został
ustalony do dnia 31 sierpnia 2011r.
Pismem z dnia 14 grudnia 2010r. Przedsiębiorstwo
energetyczne wystąpiło z wnioskiem o zmianę taryfy
dla ciepła poprzez zmianę w treści taryfy polegającą
na usunięciu rubryk dotyczących cen i stawek opłat
brutto w związku ze zmianą od 2011r. stawek podatku od towarów i usług (VAT). W związku z powyższym Prezes URE uznał za celowe zmianę treści taryfy poprzez usunięcie z tabel wartości cen i stawek
opłat brutto – treść taryfy będzie ujmowała ceny
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i stawki opłat za ciepło jedynie w wartościach netto.
W przedmiocie podatku VAT taryfa będzie zawierała
odniesienie do jego zasad naliczania zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
Przedsiębiorstwo składając wniosek o częściową
zmianę obowiązującej taryfy dla ciepła, skorzystało
z przewidzianej w art. 155 Kpa możliwości zmiany
decyzji ostatecznej.

Poz. 144
tycznego w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy Prawo energetyczne, zmiana taryfy może zacząć obowiązywać
nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później
niż do 45 dnia od dnia jej publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Północno-Zachodniego
Oddziału Terenowego
Witold Kępa

Zgodnie z tym przepisem decyzja ostateczna, na
mocy której strona nabyła prawo, może być
w każdym czasie, za jej zgodą zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli
nie sprzeciwia się temu przepis szczególny oraz
przemawia za tym interes społeczny lub słuszny
interes strony.

Załącznik
do decyzje Nr OSZ-4210-75(6)/2010/374/VII/AB
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 30 grudnia 2010r.

Mając na uwadze, że zostały spełnione przesłanki
określone w powyższym przepisie, umożliwiające
zmianę decyzji i postanowiłem orzec jak w sentencji.
POUCZENIE

Zmiana Taryfy dla ciepła

1. Od niniejszej decyzji przysługuje Przedsiębiorstwu
energetycznemu odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów – za moim pośrednictwem,
w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne, w związku z art. 47946 pkt 1 i art. 47947
§ 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

W Taryfie dla ciepła ustalonej przez Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Słubicach, stanowiącej załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 sierpnia 2010r. Nr OSZ4210-30(8)/2010/374/VII/AB wprowadza się następujące zmiany:

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość
wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie
zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie
dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie
albo zmianę decyzji – w całości lub części
(art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).
Odwołanie należy przesłać na adres PółnocnoZachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Szczecinie,
ul. Żubrów 3, 71-617 Szczecin.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku
z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy Prawo energetyczne, zmiana taryfy zostanie skierowana do
ogłoszenia na koszt Przedsiębiorstwa energe-

1) W części I Informacje ogólne dodaje się punkt
4 w brzmieniu:
„Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towaru i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi
przepisami”.
2) W części IV Rodzaje oraz wysokości cen i stawek opłat, tabele określające wysokości cen
i stawek opłat dla wszystkich grup taryfowych
otrzymują brzmienie:
„IV. RODZAJE ORAZ WYSOKOŚCI CEN I STAWEK OPŁAT
4.1 Ceny i stawki opłat dla poszczególnych grup
odbiorców.

Grupa taryfowa CR A
Lp.

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Ceny i stawki
opłat w zł netto

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok
rata zł/MW/m-c

83 124,57
6 927,05

2.

Cena ciepła

zł/GJ

29,52

3.

Cena nośnika ciepła

4.

Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe

5.

Zmienna stawka opłaty za usługi przesyłowe

3

zł/ m
zł/MW/rok
rata zł/MW/m-c

25,07
26 102,28
2 175,19

zł/GJ

9,61
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Grupa taryfowa CR B
Lp.

Wyszczególnienie

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

2.

Cena ciepła

3.

Cena nośnika ciepła

4.

Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe

5.

Zmienna stawka opłaty za usługi przesyłowe

Jedn. miary

Ceny i stawki
opłat w zł netto

zł/MW/rok
rata zł/MW/m-c
zł/GJ

83 124,57
6 927,05
29,52

zł/ m3

25,07

zł/MW/rok
rata zł/MW/m-c

27 406,75
2 283,90

zł/GJ

10,54

Grupa taryfowa KL A
Lp.

1.

Jedn. miary

Wyszczególnienie
Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc

Stawki opłat
w zł netto

zł/MW/m-c

4 096,09

zł/GJ

61,17

cieplną
2.

Stawka opłaty za ciepło

Pozostała część taryfy pozostaje bez zmian.

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

145
145

DECYZJA NR OSZ-4210-78(4)/2010/14720/I/AB
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 30 grudnia 2010r.
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z 2001r. Nr 49,
poz. 509, z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 169, poz. 1387, z 2003r. Nr 130, poz. 1188
i Nr 170, poz. 1660, z 2004r. Nr 162, poz. 1692,
z 2005r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181,
poz. 1524, z 2008r. Nr 229, poz. 1539, z 2009r.
Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010r.
Nr 40, poz. 230), w związku z art. 30 ust. 1, art. 45
i art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625,
Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,
poz. 1217, z 2007r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343,
Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008r. Nr 180,
poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 3, poz. 11
i Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215,
poz. 1664 oraz z 2010r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81,
poz. 530) po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą
w Strzelcach Krajeńskich zwanego w dalszej części
decyzji "Przedsiębiorstwem energetycznym" zawartego w piśmie z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie

zmiany taryfy dla ciepła poprzez zmianę treści taryfy
dla ciepła w zakresie cen i stawek opłat brutto
postanawiam
zmienić moją decyzję z dnia 30 grudnia 2009r.
Nr OSZ-4210-49(8)/2009/14720/I/AB w zakresie cen
i stawek opłat brutto w sposób wskazany w załączniku Nr 1.
UZASADNIENIE
W dniu 30 grudnia 2009r. decyzją Nr OSZ-421049(8)/2009/14720/I/AB Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfę dla ciepła ustaloną przez
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich, posiadające
koncesje z dnia 6 sierpnia 2009r. na wytwarzanie
ciepła Nr WCC/1196/14720/W/OSZ/2009/WK (ze
zmianami) oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła
Nr PCC/1168/14720/W/OSZ/2009/WK. Okres obowiązywania taryfy dla ciepła został ustalony do dnia
31 stycznia 2011r.
Pismem z dnia 16 grudnia 2010r. Przedsiębiorstwo
energetyczne wystąpiło z wnioskiem o zmianę taryfy
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dla ciepła poprzez zmianę w treści taryfy polegającą
na usunięciu rubryk dotyczących cen i stawek opłat
brutto w związku ze zmianą od 2011r. stawek podatku od towarów i usług (VAT). W związku z powyższym Prezes URE uznał za celowe zmianę treści taryfy poprzez usunięcie z tabel wartości cen i stawek
opłat brutto – treść taryfy będzie ujmowała ceny
i stawki opłat za ciepło jedynie w wartościach netto.
W przedmiocie podatku VAT taryfa będzie zawierała
odniesienie do jego zasad naliczania zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
Przedsiębiorstwo składając wniosek o częściową
zmianę obowiązującej taryfy dla ciepła, skorzystało
z przewidzianej w art. 155 Kpa możliwości zmiany
decyzji ostatecznej.
Zgodnie z tym przepisem decyzja ostateczna, na
mocy której strona nabyła prawo, może być
w każdym czasie, za jej zgodą zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli
nie sprzeciwia się temu przepis szczególny oraz
przemawia za tym interes społeczny lub słuszny
interes strony.
Mając na uwadze, że zostały spełnione przesłanki
określone w powyższym przepisie, umożliwiające
zmianę decyzji i postanowiłem orzec jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przysługuje Przedsiębiorstwu energetycznemu odwołanie do Sądu
Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów – za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od
dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy
Prawo energetyczne, w związku z art. 47946
pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość
wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej
decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek
o uchylenie albo zmianę decyzji – w całości lub
części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres
Północno-Zachodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą
w Szczecinie, ul. Żubrów 3, 71-617 Szczecin.

Poz. 145

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku
z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo
energetyczne, zmiana taryfy zostanie skierowana do ogłoszenia na koszt Przedsiębiorstwa
energetycznego w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy Prawo energetyczne, zmiana taryfy może zacząć obowiązywać nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie
później niż do 45 dnia od dnia jej publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Północno-Zachodniego
Oddziału Terenowego
Witold Kępa
Załącznik
do decyzje Nr OSZ-4210-78(4)/2010/14720/I/AB
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 30 grudnia 2010r.
Zmiana taryfy dla ciepła
W taryfie dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą
w Strzelcach Krajeńskich ul. Gorzowska 15, stanowiącej załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki z dnia 30 grudnia 2009r. Nr OSZ-421049(8)/2009/14720/I/AB wprowadza się następujące
zmiany:
w części I „INFORMACJE OGÓLNE” dodaje się
pkt 4 w brzmieniu:
„4. Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie
zawierają podatku od towarów i usług VAT. Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi
przepisami.”
część 4 „Rodzaje oraz wysokość cen i stawek
opłat” otrzymuje brzmienie:
IV. RODZAJE ORAZ WYSOKOŚCI CEN I STAWEK OPŁAT
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1.1 Grupa taryfowa A1
Ceny i stawki opłat
Lp.

Wyszczególnienie

Jedn. miary
netto

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

2.

Cena ciepła

3.

Cena nośnika ciepła

4.

Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe

5.

Zmienna stawka opłaty za usługi przesyłowe

zł/MW/rok
Rata - zł/MW/m-c

74.282,52
6.190,21

zł/GJ

26,27

3

zł/ m

13,22

zł/MW/rok
Rata - zł/MW/m-c

23.309,64
1.942,47

zł/GJ

9,23

1.2 Grupa taryfowa A2
Ceny i stawki opłat
Lp.

Wyszczególnienie

Jedn. miary
Netto

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

2.

Cena ciepła

3.

Cena nośnika ciepła

4.

Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe

5.

Zmienna stawka opłaty za usługi przesyłowe

zł/MW/rok
Rata - zł/MW/m-c

74.282,52
6.190,21

zł/GJ

26,27

3

zł/ m

13,22

zł/MW/rok
Rata - zł/MW/m-c

23.610,96
1.967,58

zł/GJ

9,35

1.3 Grupa taryfowa B
Stawki opłat
Lp.

Wyszczególnienie

Jedn. miary
Netto

1.

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc
cieplną

2.

Stawka opłaty za ciepło

zł/MW/m-c

8.007,39

zł/GJ

52,09

1.4 Grupa taryfowa C
Stawki opłat
Lp.

Wyszczególnienie

Jedn. miary
netto

1.

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc
cieplną

2.

Stawka opłaty za ciepło

zł/MW/m-c

17.147,91

zł/GJ

52,23

1.5 Grupa taryfowa D
Stawki opłat
Lp.

Wyszczególnienie

Jedn. miary
netto

1.

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc
cieplną

2.

Stawka opłaty za ciepło

zł/MW/m-c

12.223,78

zł/MW

41,90
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1.6 Grupa taryfowa E
Stawki opłat
Lp.

Wyszczególnienie

Jedn. miary
netto

1.

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc
cieplną

2.

Stawka opłaty za ciepło

zł/MW/m-c

12.006,66

zł/MW

45,00

Pozostała część taryfy pozostaje bez zmian.
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DECYZJA NR OSZ-4210-49(10)/2010/386/X/BO/BK
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 30 grudnia 2010r.
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2
pkt 2 i 3 oraz art. 45 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U.
z 2006r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158,
poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007r. Nr 21,
poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130,
poz. 905, z 2008r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227,
poz. 1505, z 2009r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586,
Nr 165, poz. 1316, Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010r.
Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530) oraz na podstawie
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r.
Nr 98, poz. 1071, z 2001r. Nr 49, poz. 509, z 2002r.
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169,
poz. 1387, z 2003r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170,
poz. 1660, z 2004r. Nr 162, poz. 1692, z 2005r. Nr 64,
poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008r.
Nr 229, poz. 1539, z 2009r. Nr 195, poz. 1501
i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010r. Nr 40, poz. 230) po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 8 października 2010r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Dalkia
Świebodzin Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzinie
posiadającego:
1) numer w rejestrze przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego (KRS): 00000025494,
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP): 927-00-06106,
zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem energetycznym”
postanawiam
1) zatwierdzić taryfę dla ciepła, ustaloną przez
Przedsiębiorstwo energetyczne, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,
2) ustalić okres obowiązywania taryfy dla ciepła na
okres do dnia 31 stycznia 2012r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania
administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa
energetycznego, posiadającego koncesje udzielone
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zwanego

dalej „Prezesem URE”) w dniu 6 października 1998r.
na wytwarzanie ciepła Nr WCC/183/386/U/OT-5/
98/RO (ze zmianami) oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/195/386/U/OT-5/98/RO (ze zmianami), w dniu 11 października 2010r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo energetyczne.
W trakcie postępowania administracyjnego Przedsiębiorstwo energetyczne było wzywane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, do uzupełnienia
wniosku, złożenia wyjaśnień oraz dokonania poprawek pismami z dnia 20 i 28 października 2010r. oraz
w dniu 7 grudnia 2010r. Odpowiedzi Przedsiębiorstwa energetycznego oraz dodatkowe wyjaśnienia
wpłynęły do Oddziału Terenowego URE w dniach
27 października 2010r., 29 listopada 2010r., oraz
10 i 22 grudnia 2010r. W dniu 10 grudnia 2010r. zawiadomiono Przedsiębiorstwo energetyczne o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne,
przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji
ciepła oraz obrotu ciepłem ustalają taryfy dla ciepła,
które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE.
W toku postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że
Przedsiębiorstwo energetyczne opracowało taryfę
zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ust. 1 – 5
ustawy Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września
2010r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. Nr 193, poz. 1423), zwanego
w dalszej części decyzji „rozporządzeniem taryfowym”.
Ceny i stawki opłat skalkulowane zostały przez
Przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania tary-
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fy. Ocena tych kosztów została dokonana, zgodnie
z § 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego, na podstawie porównania uzasadnionych jednostkowych
kosztów planowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy z uzasadnionymi jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych w roku
kalendarzowym poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy.

Załącznik
do decyzje Nr OSZ-4210-49(10)/2010/386/X/BO/BK
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 30 grudnia 2010r.

Okres obowiązywania taryfy został ustalony do dnia
31 stycznia 2012r., Przedsiębiorstwo energetyczne
wnioskowało o zatwierdzenie taryfy do dnia
31 grudnia 2011r. Jednak to ustalony w decyzji termin obowiązywania taryfy dla ciepła do dnia
31 stycznia 2012r. umożliwi obowiązywanie taryfy
przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz weryfikację
kosztów stanowiących podstawę ustalenia cen
i stawek opłat po upływie terminu ich stosowania.

1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom przez Dalkię Świebodzin Sp.
z o.o., działającą na podstawie koncesji udzielonych
decyzjami Prezesa URE na:

W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak
w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji Przedsiębiorstwu energetycznemu przysługuje odwołanie do Sądu
Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia
jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy Prawo
energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947
§ 1 Kodeksu postępowania cywilnego).
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość
wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej
decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek
o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub
części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Północno-Zachodniego Oddziału Urzędu Regulacji
Energetyki z siedzibą w Szczecinie, ul. Żubrów
3, 71-617 Szczecin.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku
z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia na koszt Przedsiębiorstwa energetycznego w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż
po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia
od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Północno-Zachodniego
Oddziału Terenowego
Witold Kępa

Taryfa dla ciepła
INFORMACJE OGÓLNE

wytwarzanie ciepła Nr WCC/183/386/U/OT5/98/RO z dnia 6 października 1998r. zmienionej
decyzjami Prezesa URE Nr:
WCC/183A/386/W/3/2001/BK z dnia 4 lipca 2001r.,
WCC/183B/386/OSZ/W/2002/RN z dnia 27 września 2002r.,
WCC/183C/386/W/OSZ/2003/BS z dnia 25 września 2003r.,
WCC/183D/386/W/OSZ/2004/BS z dnia 13 sierpnia 2004r.,
WCC/183E/386/W/OSZ/2005/2006/EŻ
26 stycznia 2006r.,

z

dnia

WCC/183F/386/W/OSZ/2006/BS z dnia 18 października 2006r.,
WCC/183-ZTO/386/W/OSZ/2007/RN
31 października 2007r.,

z

dnia

WCC/183-ZTOA/386/W/OSZ/2008/EŻ
18 czerwca 2008r.

z

dnia

i WCC/183-ZTO-B/386/W/OSZ/2009/MN z dnia
10 sierpnia 2009r.
przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/195/
386/U/OT-5/98/RO z dnia 6 października 1998r.
zmienionej decyzjami Prezesa URE Nr:
PCC/195/S/386/U/3/99 z dnia 14 lipca 1999r.,
PCC/195-ZTO/386/W/OSZ/2007/RN z dnia 31 października 2007r.,
PCC/195-ZTOA/386/W/OSZ/2008/EŻ
18 czerwca 2008 r.

z

i PCC/195-ZTO-B/386/W/OSZ/2009/MN
10 sierpnia 2009 r.

dnia
z

dnia

2. Taryfa została ustalona przy uwzględnieniu
w szczególności postanowień:
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89,
poz. 625 ze zmianami),
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
17 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf
oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. Nr 194, poz. 1291), zwanego
w dalszej części taryfy „rozporządzeniem
taryfowym”,
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rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych oraz eksploatacji tych
sieci (Dz. U. Nr 16, poz. 92), zwanego
w dalszej części taryfy „rozporządzeniem
przyłączeniowym”.
3. Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje
się dla poszczególnych grup odbiorców, odpowiednio do zakresu świadczonych usług.
4. Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług VAT. Podatek
VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYWANYCH
W TARYFIE
Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:
1) sprzedawca – przedsiębiorstwo energetyczne,
zajmujące się wytwarzaniem ciepła oraz przesyłaniem i dystrybucją ciepła, dostarczające odbiorcy ciepło na podstawie umowy sprzedaży
ciepła, zawartej z tym odbiorcą,
2) odbiorca – oznacza każdego, kto otrzymuje lub
pobiera ciepło na podstawie umowy sprzedaży
zawartej ze sprzedawcą,
3) źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia
lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,
4) lokalne źródło ciepła – zlokalizowane w obiekcie źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalacje odbiorcze wyłącznie w tym obiekcie,
5) sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów
cieplnych,
6) przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła
cieplnego, albo odcinek zewnętrznych instalacji
odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym
lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach,
7) węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia
lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego
do instalacji odbiorczych,
8) instalacja odbiorcza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych
lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub
punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,
9) zewnętrzna instalacja odbiorcza – odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi
w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub
źródło ciepła,

Poz. 146

10) obiekt – budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
11) układ pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczony
do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,
12) moc cieplna – ilość ciepła wytworzonego lub
dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego
nośnika w jednostce czasu,
13) zamówiona moc cieplna – ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc
cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami
technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza
w pomieszczeniach,
b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej
wody w punktach czerpalnych,
c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,
14) przyłączeniowa moc cieplna – moc cieplną
ustaloną przez przedsiębiorstwo energetyczne
dla danej sieci ciepłowniczej na podstawie zamówionej mocy cieplnej przez odbiorców przyłączonych do tej sieci, po uwzględnieniu strat
mocy cieplnej podczas przesyłania ciepła tą
siecią oraz niejednoczesności występowania
szczytowego poboru mocy cieplnej u odbiorców,
15) warunki obliczeniowe:
a) obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej,
w której są zlokalizowane obiekty, do których
jest dostarczane ciepło,
b) normatywną temperaturę ciepłej wody,
16) sezon grzewczy – okres w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego
dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów.
III. PODZIAŁ ODBIORCÓW NA GRUPY TARYFOWE
Podział odbiorców na grupy taryfowe uwzględnia:
źródła ciepła,
sieci ciepłownicze,
miejsce dostarczania ciepła.
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Lp.

Grupa
taryfowa

Charakterystyka odbiorców

1.

Io

Odbiorcy zasilani z kotłowni osiedlowej w Świebodzinie, przy ul. Świerczewskiego 76,
opalanej paliwem stałym, poprzez sieć ciepłowniczą eksploatowaną przez sprzedawcę.
Miejscem dostarczania ciepła są węzły cieplne eksploatowane przez odbiorcę.

2.

Id

Odbiorcy zasilani z kotłowni osiedlowej w Świebodzinie, przy ul. Świerczewskiego 76,
opalanej paliwem stałym, poprzez sieć ciepłowniczą eksploatowaną przez sprzedawcę.
Miejscem dostarczania ciepła są węzły cieplne obsługujące jeden obiekt eksploatowane
przez sprzedawcę.

1.

A1

Odbiorcy zasilani z kotłowni osiedlowej w Świebodzinie, Os. Łużyckie, opalanej paliwem
stałym, poprzez sieć ciepłowniczą eksploatowaną przez sprzedawcę.
Miejscem dostarczania ciepła są węzły cieplne eksploatowane przez odbiorcę.

2.

A2

Odbiorcy zasilani z kotłowni osiedlowej w Świebodzinie, Os. Łużyckie, opalanej paliwem
stałym, poprzez sieć ciepłowniczą eksploatowaną przez sprzedawcę.
Miejscem dostarczania ciepła są węzły cieplne obsługujące jeden obiekt eksploatowane
przez sprzedawcę.

3.

B1

Odbiorcy zasilani z kotłowni osiedlowej w Świebodzinie przy ulicy Kamiennej 15, opalanej
gazem, poprzez sieć ciepłowniczą eksploatowaną przez sprzedawcę.
Miejscem dostarczania ciepła są węzły cieplne eksploatowane przez odbiorcę.

B2

Odbiorcy zasilani z kotłowni osiedlowej w Świebodzinie przy ulicy Kamiennej 15, opalanej
gazem, poprzez sieć ciepłowniczą eksploatowaną przez sprzedawcę.
Miejscem dostarczania ciepła są węzły cieplne obsługujące jeden obiekt eksploatowane
przez sprzedawcę.

C

Odbiorcy ciepła zasilani bezpośrednio z kotłowni opalanych paliwem stałym położonych
w Świebodzinie przy ulicach:
1) 3-go Maja 1,
rozliczani wg stawek opłat, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego

D

Odbiorcy ciepła zasilani bezpośrednio z kotłowni lokalnych opalanych gazem położonych
w Świebodzinie przy ulicach:
1) Konarskiego 3,
2) Kilińskiego 11,
3) Sikorskiego 2,
4) 1-go Maja 22,
5) Bramkowa 2,
6) Plac Jana Pawła II 14,
7) Młyńska 9,
8) 30 Stycznia 2,
9) Plac Jana Pawła II 19,
rozliczani wg stawek opłat, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego.

4.

5.

6.

IV. RODZAJE ORAZ WYSOKOŚCI CEN I STAWEK
OPŁAT
1. CENY I STAWKI OPŁAT DLA POSZCZEGÓLNYCH
GRUP ODBIORCÓW
1.1. Grupa odbiorców Io
Lp.

Wyszczególnienie

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

2.

Cena ciepła

Jednostka miary

Ceny i stawki opłat
netto

zł/MW/rok
rata zł/MW/m-c

65 171,04
5 430,92

zł/GJ

31,41
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zł/m3

31,07

Stawka stała opłaty za usługi przesyłowe

zł/MW/rok
rata zł/MW/m-c

11 586,90
965,58

Stawka zmienna opłaty za usługi przesyłowe

zł/GJ

6,30

Jednostka miary

Ceny i stawki opłat
netto

zł/MW/rok
rata zł/MW/m-c

65 171,04
5 430,92

3.

Cena nośnika ciepła

4.

5.

1.2. Grupa odbiorców Id
Lp.

Wyszczególnienie

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

2.

Cena ciepła

zł/GJ

31,41

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

31,07

4.

Stawka stała opłaty za usługi przesyłowe

zł/MW/rok
rata zł/MW/m-c

16 427,54
1 368,96

5.

Stawka zmienna opłaty za usługi przesyłowe

zł/GJ

7,80

Jednostka miary

Ceny i stawki opłat
netto

zł/MW/rok
rata zł/MW/m-c

86 108,89
7 175,74

1.3. Grupa odbiorców A1
Lp.

Wyszczególnienie

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

2.

Cena ciepła

zł/GJ

27,62

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

31,97

4.

Stawka stała opłaty za usługi przesyłowe

zł/MW/rok
rata zł/MW/m-c

16 208,04
1 350,67

5.

Stawka zmienna opłaty za usługi przesyłowe

zł/GJ

5,92

Jednostka miary

Ceny i stawki opłat
netto

zł/MW/rok
rata zł/MW/m-c

86 108,89
7 175,74

1.4. Grupa odbiorców A2
Lp.

Wyszczególnienie

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

2.

Cena ciepła

zł/GJ

27,62

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

31,97

4.

Stawka stała opłaty za usługi przesyłowe

zł/MW/rok
rata zł/MW/m-c

30 844,80
2 570,40
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zł/GJ

9,66

Jednostka miary

Ceny i stawki opłat
netto

zł/MW/rok
rata zł/MW/m-c

36 711,84
3 059,32

1.5. Grupa odbiorców B1
Lp.

Wyszczególnienie

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

2.

Cena ciepła

zł/GJ

45,95

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

27,78

4.

Stawka stała opłaty za usługi przesyłowe

zł/MW/rok
rata zł/MW/m-c

4 917,97
409,83

5.

Stawka zmienna opłaty za usługi przesyłowe

zł/GJ

1,62

Jednostka miary

Ceny i stawki opłat
netto

zł/MW/rok
rata zł/MW/m-c

36 711,84
3 059,32

1.6. Grupa odbiorców B2
Lp.

Wyszczególnienie

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

2.

Cena ciepła

zł/GJ

45,95

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

27,78

4.

Stawka stała opłaty za usługi przesyłowe

zł/MW/rok
rata zł/MW/m-c

16 078,28
1 339,86

5.

Stawka zmienna opłaty za usługi przesyłowe

zł/GJ

5,20

1.7. Grupa odbiorców C
Lp.

Wyszczególnienie

1.

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc
cieplną

2.

Stawka opłaty za ciepło

Jednostka miary

Stawki opłat
netto

zł/MW/m-c

7 509,28

zł/GJ

49,01

Jednostka miary

Stawki opłat
netto

zł/MW/m-c

5 732,05

zł/GJ

49,87

1.8. Grupa odbiorców D
Lp.

Wyszczególnienie

1.

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc
cieplną

2.

Stawka opłaty za ciepło

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 5

– 478 –

2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej
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będą następujące stawki opłat za przyłączenie do
sieci.

W przypadku wystąpienia odbiorcy z wnioskiem
o przyłączenie do sieci ciepłowniczej stosowane

Średnica przyłącza

2 x DN 25 mm
2 x DN 32 mm
2 x DN 40 mm
2 x DN 50 mm
2 x DN 65 mm
2 x DN 80 mm
2 x DN 100 mm
2 x DN 125 mm
2 x DN 150 mm
2 x DN 200 mm

Stawka netto zł/mb
Przyłącze z rur preizolowanych
Przyłącze z rur preizolowanych
wraz z robotami ziemnymi
wraz z robotami ziemnymi
(bez odtwarzania nawierzchni
(z odtworzeniem nawierzchni utwarutwardzonych)
dzonych)
100,00
150,00
115,00
165,00
132,00
182,00
153,00
203,00
199,00
249,00
225,80
275,80
260,00
310,00
290,00
330,00
321,00
371,50
507,70
557,70

V. ZASADY OBLICZANIA OPŁAT
Zasady rozliczeń z odbiorcami ciepła, rodzaje pobieranych opłat oraz sposób ich obliczania przez sprzedawcę są określone w rozdziale 4 rozporządzenia
taryfowego.
VI WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT
1. Standardy jakościowe obsługi odbiorców
Zawarte w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy
zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców określonych w rozdziale 6 rozporządzenia
przyłączeniowego.
2. W przypadkach:
uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiaroworozliczeniowego,
niedotrzymania przez strony warunków
umowy sprzedaży ciepła,

46

udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy,
nielegalnego poboru ciepła
stosuje się odpowiednio postanowienia określone
w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.
VII ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN CEN I STAWEK OPŁAT
1. O zmianie cen i stawek opłat sprzedawca powiadomi odbiorcę pisemnie, co najmniej 14 dni
przed wprowadzeniem nowych cen i stawek opłat.
2. Sprzedawca wprowadza Taryfę do stosowania
nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż
do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
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DECYZJA NR OSZ-4210-68(6)/2011/1286/XII/RN
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 4 stycznia 2011r.
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z 2001r. Nr 49,
poz. 509, z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 169, poz. 1387, z 2003r. Nr 130, poz. 1188
i Nr 170, poz. 1660, z 2004r. Nr 162, poz. 1692,
z 2005r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181,
poz. 1524, z 2008r. Nr 229, poz. 1539, z 2009r.
Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010r.
Nr 40, poz. 230), w związku z art. 30 ust. 1, art. 45
i art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625,
Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,
poz. 1217, z 2007r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343,
Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008r. Nr 180,
poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 3, poz. 11
i Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215,
poz. 1664 oraz z 2010r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81,
poz. 530) po rozpatrzeniu wniosku Elektrociepłowni
„Zielona Góra” S.A. z siedzibą w Zielonej Górze
zwanej w dalszej części decyzji "Przedsiębiorstwem
energetycznym" zawartego w piśmie z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła poprzez zmianę treści taryfy dla ciepła w zakresie cen
i stawek opłat brutto
postanawiam
zmienić moją decyzję z dnia 8 czerwca 2010r.
Nr OSZ-4210-5(10)/2010/1286/XII/RN, w zakresie cen
i stawek opłat brutto w sposób wskazany w załączniku Nr 1.
UZASADNIENIE
W dniu 8 czerwca 2010r. decyzją Nr OSZ-42105(10)/2010/1286/XII/RN Prezes Urzędu Regulacji
Energetyki zatwierdził taryfę dla ciepła ustaloną
przez Elektrociepłownię „Zielona Góra” S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, posiadającą koncesje z dnia
28 października 1998r. na wytwarzanie ciepła
Nr WCC/303/1286/U/OT-5/98/JK (ze zmianami) na
przesyłanie i dystrybucję ciepła PCC/1049/4160/W/
OSZ/2002/CK. Okres obowiązywania taryfy dla ciepła został ustalony do dnia 30 czerwca 2011r.
Pismem z dnia 9 grudnia 2010r., uzupełnionym
w dniach 16 i 28 grudnia 2010r. Przedsiębiorstwo
energetyczne wystąpiło z wnioskiem o zmianę taryfy
dla ciepła poprzez zmianę w treści taryfy polegającą
na usunięciu rubryk dotyczących cen i stawek opłat
brutto. Przedsiębiorstwo energetyczne swój wniosek
o zmianę taryfy dla ciepła uzasadniło planowaną
przez ustawodawcę zmianą od 2011r. stawek podatku od towarów i usług (VAT). W związku z powyższym, Prezes URE uznał za celowe zmianę treści

taryfy poprzez usunięcie z tabel wartości cen
i stawek opłat brutto – treść taryfy będzie ujmowała
ceny i stawki opłat za ciepło jedynie w wartościach
netto. W przedmiocie podatku VAT taryfa będzie
zawierała odniesienie do jego zasad naliczania
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Przedsiębiorstwo składając wniosek o częściową
zmianę obowiązującej taryfy dla ciepła, skorzystało
z przewidzianej w art. 155 Kpa możliwości zmiany
decyzji ostatecznej.
Zgodnie z tym przepisem decyzja ostateczna, na
mocy której strona nabyła prawo, może być
w każdym czasie, za jej zgodą zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli
nie sprzeciwia się temu przepis szczególny oraz
przemawia za tym interes społeczny lub słuszny
interes strony.
Mając na uwadze, że zostały spełnione przesłanki
określone w powyższym przepisie, umożliwiające
zmianę decyzji i postanowiłem orzec jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przysługuje Przedsiębiorstwu energetycznemu odwołanie do Sądu
Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów – za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od
dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy
Prawo energetyczne, w związku z art. 47946
pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość
wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej
decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek
o uchylenie albo zmianę decyzji – w całości lub
części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Północno-Zachodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą
w Szczecinie, ul. Żubrów 3, 71-617 Szczecin.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku
z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo
energetyczne, zmiana taryfy zostanie skierowana do ogłoszenia na koszt Przedsiębiorstwa
energetycznego w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
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4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo
energetyczne, zmiana taryfy może zacząć obowiązywać nie wcześniej niż po upływie 14 dni
i nie później niż do 45 dnia od dnia jej publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Poz. 147

W taryfie dla ciepła ustalonej przez Elektrociepłownię „Zielona Góra” S.A. stanowiącej załącznik do
decyzji Prezesa URE Nr OSZ-4210-5(10)/2010/1286/
XII/RN z dnia 8 czerwca 2010r. wprowadza się następujące zmiany:
a) w części I „Informacje ogólne” dodaje się
pkt. 1.3. o brzmieniu:

Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Północno-Zachodniego
Oddziału Terenowego
Witold Kępa

„1.3. Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie
zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.”
b) w części IV „Rodzaje oraz wysokości cen
i stawek opłat” ceny i stawki opłat dla grup
taryfowych A1, A2, A3, A4, B otrzymują
brzmienie:

Załącznik
do decyzje Nr OSZ-4210-68(6)/2011/1286/XII/RN
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 4 stycznia 2011r.
Zmiana taryfy dla ciepła
1. Grupa taryfowa A1

Lp.

Rodzaje cen

Jednostka miary

Ceny i stawki opłat netto

zł/MW/rok

63 486,36

rata – zł/MW/m-c

5 290,53

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

2.

Cena ciepła

zł/GJ

24,47

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

13,46

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

24 118,86

4.

rata – zł/MW/m-c

2 009,91

zł/GJ

9,96

Jednostka miary

Ceny i stawki opłat netto

zł/MW/rok

63 486,36

rata – zł/MW/m-c

5 290,53

5.

Stawka opłaty zmiennej za usługi
przesyłowe

2. Grupa taryfowa A2

Lp.

Rodzaje cen

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

2.

Cena ciepła

zł/GJ

24,47

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

13,46

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

39 678,77

4.

rata – zł/MW/m-c

3 306,56

zł/GJ

13,10

5.

Stawka opłaty zmiennej za usługi
przesyłowe
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3. Grupa taryfowa A3

Lp.

Rodzaje cen

Jednostka miary

Ceny i stawki opłat netto

zł/MW/rok

63 486,36

rata – zł/MW/m-c

5 290,53

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

2.

Cena ciepła

zł/GJ

24,47

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

13,46

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

38 942,37

4.

rata – zł/MW/m-c

3 245,20

zł/GJ

11,60

Jednostka miary

Ceny i stawki opłat netto

zł/MW/rok

63 486,36

rata – zł/MW/m-c

5 290,53

5.

Stawka opłaty zmiennej za usługi
przesyłowe

4. Grupa taryfowa A4

Lp.

Rodzaje cen

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

2.

Cena ciepła

zł/GJ

24,47

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

13,46

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

43 100,01

4.

rata – zł/MW/m-c

3 591,67

zł/GJ

14,61

Jednostka miary

Stawki opłat netto

zł/MW

9 807,42

zł/GJ

54,72

5.

Stawka opłaty zmiennej za usługi
przesyłowe

5. Grupa taryfowa B

Lp.

Rodzaje cen

1.

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną

2.

Stawka opłaty za ciepło

Pozostała część taryfy pozostaje bez zmian.
7
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 3 stycznia 2011r.
o zmianie w składzie Sejmiku Województwa Lubuskiego
Na podstawie art. 183 w związku z art. 193 ust. 4
ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. z 2010r. Nr 176, poz. 1190) Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze podaje do publicznej wiadomości, że:

o wstąpieniu na jego miejsce Stanisława Tomczyszyna kandydata z tej samej listy Nr 2 – Komitet
Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe w okręgu
wyborczym Nr 5, który w wyborach uzyskał kolejno
największą liczbę głosów, nie utracił prawa wybieralności i wyraził zgodę na przyjęcie mandatu.

1. Uchwałą Nr IV/30/10 w dniu 20 grudnia 2010r.
Sejmik Województwa Lubuskiego stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego Józefa Marcina Rubachy
w okręgu wyborczym Nr 5 z listy Nr 2 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe wskutek wyboru na Burmistrza Szprotawy.

3. Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Komisarz Wyborczy
w Zielonej Górze
Bogumił Hoszowski

2. Sejmik Województwa Lubuskiego w dniu
28 grudnia 2010r. podjął uchwałę Nr V/39/10

===================================================================================
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 3 stycznia 2011r.
o zmianie w składzie Sejmiku Województwa Lubuskiego
Na podstawie art. 183 w związku z art. 193 ust. 4
ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. z 2010r. Nr 176, poz. 1190) Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze podaje do publicznej wiadomości, że:

o wstąpieniu na jego miejsce Jarosława Feliksa
Kropskiego kandydata z tej samej listy Nr 4 – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP w okręgu
wyborczym Nr 3, który w wyborach uzyskał kolejno
największą liczbę głosów, nie utracił prawa wybieralności i wyraził zgodę na przyjęcie mandatu.

1. Uchwałą Nr IV/31/10 w dniu 20 grudnia 2010r.
Sejmik Województwa Lubuskiego stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego Wacława Jana Maciuszonka w okręgu wyborczym Nr 3 z listy Nr 4 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP wskutek
wyboru na Burmistrza Miasta Żary.

3. Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

2. Sejmik Województwa Lubuskiego w dniu
28 grudnia 2010r. podjął uchwałę Nr V/38/10

Komisarz Wyborczy
w Zielonej Górze
Bogumił Hoszowski
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 3 stycznia 2011r.
o zmianie w składzie Rady Miejskiej we Wschowie
Na podstawie art. 183 w związku z art. 193 ust. 4
ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. z 2010r. Nr 176, poz. 1190) Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze podaje do publicznej wiadomości, że:

jego miejsce Michała Drobnik, kandydata z tej samej
listy Nr 16 - Komitet Wyborczy Wyborców „Razem
w Przyszłość”, w okręgu wyborczym Nr 2, który
w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, nie utracił prawa wybieralności i wyraził zgodę
na przyjęcie mandatu.

1. Uchwałą Nr II/3/10 Rada Miejska we Wschowie w dniu 14 grudnia 2010r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Krzysztofa Grabki w okręgu
wyborczym Nr 2 z listy Nr 16 – Komitet Wyborczy
Wyborców „Razem w Przyszłość” wskutek wyboru
na Burmistrza.

3. Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Komisarz Wyborczy
w Zielonej Górze
Bogumił Hoszowski

2. Rada Miejska we Wschowie w dniu 16 grudnia
2010r. podjęła uchwałę Nr III/6/10 o wstąpieniu na

===================================================================================
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 3 stycznia 2011r.
o zmianie w składzie Sejmiku Województwa Lubuskiego
Na podstawie art. 183 w związku z art. 193 ust. 4
ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. z 2010r. Nr 176, poz. 1190) Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze podaje do publicznej wiadomości, że:

o wstąpieniu na jego miejsce Ireneusza Ganczara
kandydata z tej samej listy Nr 4 – Komitet Wyborczy
Platforma Obywatelska RP w okręgu wyborczym
Nr 5, który w wyborach uzyskał kolejno największą
liczbę głosów, nie utracił prawa wybieralności
i wyraził zgodę na przyjęcie mandatu.

1. Uchwałą Nr IV/32/10 w dniu 20 grudnia 2010r.
Sejmik Województwa Lubuskiego stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego Klaudiusza Balcerzaka
w okręgu wyborczym Nr 5 z listy Nr 4 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu radnego.

3. Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

2. Sejmik Województwa Lubuskiego w dniu
28 grudnia 2010r. podjął uchwałę Nr V/37/10

Komisarz Wyborczy
w Zielonej Górze
Bogumił Hoszowski
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 3 stycznia 2011r.
o zmianie w składzie Rady Powiatu Nowosolskiego
Na podstawie art. 183 w związku z art. 193 ust. 4
ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. z 2010r. Nr 176, poz. 1190) Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze podaje do publicznej wiadomości, że:
1. Uchwałą Nr II/3/2010 Rada Powiatu Nowosolskiego w dniu 17 grudnia 2010r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Adama Żyrolisa w okręgu
wyborczym Nr 2 z listy Nr 4 - Komitet Wyborczy
Platforma Obywatelska RP wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu.

kandydatki z tej samej listy Nr 4 - Komitet Wyborczy
Platforma Obywatelska RP, w okręgu wyborczym
Nr 2, która w wyborach uzyskała kolejno największą
liczbę głosów, nie utraciła prawa wybieralności
i wyraziła zgodę na przyjęcie mandatu.
3. Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Komisarz Wyborczy
w Zielonej Górze
Bogumił Hoszowski

2. Rada Powiatu Nowosolskiego w dniu
22 grudnia 2010r. podjęła uchwałę Nr IV/4/2010
o wstąpieniu na jego miejsce Heleny Piskorskiej,
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 3 stycznia 2011r.
o zmianie w składzie Rady Miejskiej w Szprotawie
Na podstawie art. 183 w związku z art. 193 ust. 4
ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. z 2010r. Nr 176, poz. 1190) Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze podaje do publicznej wiadomości, że:
1. Uchwałą Nr II/3/10 Rada Miejska w Szprotawie
w dniu 10 grudnia 2010r. stwierdziła wygaśnięcie
mandatu radnego Ryszarda Barylaka w okręgu wyborczym Nr 2 z listy Nr 16 - Komitet Wyborczy Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Szprotawskiej wskutek
pisemnego zrzeczenia się mandatu.
2. Rada Miejska w Szprotawie w dniu 14 grudnia
2010r. podjęła uchwałę Nr III/10/10 o wstąpieniu na
jego miejsce Witolda Załęskiego, kandydata z tej

samej listy Nr 16 - Komitet Wyborczy Towarzystwa
Przyjaciół Ziemi Szprotawskiej, w okręgu wyborczym Nr 2, który w wyborach uzyskał kolejno największą równą liczbę głosów i którego nazwisko
było umieszczone na liście w pierwszej kolejności,
nie utracił prawa wybieralności i wyraził zgodę na
przyjęcie mandatu.
3. Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Komisarz Wyborczy
w Zielonej Górze
Bogumił Hoszowski
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 3 stycznia 2011r.
o zmianie w składzie Rady Miejskiej w Sulechowie
Na podstawie art. 183 w związku z art. 193 ust. 4
ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. z 2010r. Nr 176, poz. 1190) Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze podaje do publicznej wiadomości, że:
1. Uchwałą Nr II/13/2010 Rada Miejska w Sulechowie w dniu 6 grudnia 2010r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Apolinarego Dziatko
w okręgu wyborczym Nr 1 z listy Nr 4 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu.

samej listy Nr 4 - Komitet Wyborczy Platforma
Obywatelska RP, w okręgu wyborczym Nr 1, który
w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, nie utracił prawa wybieralności i wyraził zgodę
na przyjęcie mandatu.
3. Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Komisarz Wyborczy
w Zielonej Górze
Bogumił Hoszowski

2. Rada Miejska w Sulechowie w dniu 21 grudnia 2010r. podjęła uchwałę Nr III/15/2010 o wstąpieniu na jego miejsce Jana Peterki, kandydata z tej
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 3 stycznia 2011r.
o zmianie w składzie Rady Miejskiej w Sulechowie
Na podstawie art. 183 w związku z art. 193 ust. 4
ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. z 2010r. Nr 176, poz. 1190) Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze podaje do publicznej wiadomości, że:

niu na jego miejsce Juliana Kozłowskiego, kandydata z tej samej listy Nr 12 - Komitet Wyborczy Sulechowskie Stowarzyszenie Forum, w okręgu wyborczym Nr 1, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, nie utracił prawa wybieralności i wyraził zgodę na przyjęcie mandatu.

1. Uchwałą Nr II/12/2010 Rada Miejska w Sulechowie w dniu 6 grudnia 2010r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Mirosława Andrasiaka
w okręgu wyborczym Nr 1 z listy Nr 12 - Komitet
Wyborczy Sulechowskie Stowarzyszenie Forum
wskutek odmowy złożenia ślubowania.

3. Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

2. Rada Miejska w Sulechowie w dniu 21 grudnia 2010r. podjęła uchwałę Nr III/16/2010 o wstąpie-

Komisarz Wyborczy
w Zielonej Górze
Bogumił Hoszowski
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 3 stycznia 2011r.
o zmianie w składzie Rady Miejskiej we Wschowie
Na podstawie art. 183 w związku z art. 193 ust. 4
ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. z 2010r. Nr 176, poz. 1190) Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze podaje do publicznej wiadomości, że:
1. Uchwałą Nr II/4/10 Rada Miejska we Wschowie w dniu 14 grudnia 2010 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Andrzeja Nowickiego w okręgu wyborczym Nr 1 z listy Nr 16 - Komitet Wyborczy
Wyborców „Razem w Przyszłość” wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu.

listy Nr 16 - Komitet Wyborczy Wyborców „Razem
w Przyszłość”, w okręgu wyborczym Nr 1, który
w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, nie utracił prawa wybieralności i wyraził zgodę
na przyjęcie mandatu.
3. Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Komisarz Wyborczy
w Zielonej Górze
Bogumił Hoszowski

2. Rada Miejska we Wschowie w dniu 16 grudnia
2010r. podjęła uchwałę Nr III/5/10 o wstąpieniu na
jego miejsce Czesława Kuppe, kandydata z tej samej
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 4 stycznia 2011r.
o zmianie w składzie Rady Powiatu Krośnieńskiego
Na podstawie art. 183 w związku z art. 193 ust. 4
ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. z 2010r. Nr 176, poz. 1190) Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze podaje do publicznej wiadomości, że:

o wstąpieniu na jego miejsce Lecha Borkowskiego,
kandydata z tej samej listy Nr 4 - KW Platforma
Obywatelska RP, w okręgu wyborczym Nr 1, który
w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, nie utracił prawa wybieralności i wyraził zgodę
na przyjęcie mandatu.

1. Uchwałą Nr I/8/2010 Rada Powiatu Krośnieńskiego w dniu 30 listopada 2010r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Bartłomieja Lesława Bartczaka w okręgu wyborczym Nr 1 z listy Nr 4 - KW
Platforma Obywatelska RP wskutek wyboru na burmistrza.

3. Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

2. Rada Powiatu Krośnieńskiego w dniu
22 grudnia 2010r. podjęła uchwałę Nr II/9/2010

Komisarz Wyborczy
w Zielonej Górze
Bogumił Hoszowski
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 4 stycznia 2011r.
o zmianie w składzie Rady Powiatu Żagańskiego
Na podstawie art. 183 w związku z art. 193 ust. 4
ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. z 2010r. Nr 176, poz. 1190) Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze podaje do publicznej wiadomości, że:
1. Uchwałą Nr I/1/2010 Rada Powiatu Żagańskiego w dniu 2 grudnia 2010r. stwierdziła wygaśnięcie
mandatu radnej Małgorzaty Janiny Sendeckiej
w okręgu wyborczym Nr 4 z listy Nr 11 - KW Nasze
Miasto – Nasz Powiat wskutek wyboru na burmistrza.

listy Nr 11 - KW Nasze Miasto – Nasz Powiat,
w okręgu wyborczym Nr 4, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, nie utracił
prawa wybieralności i wyraził zgodę na przyjęcie
mandatu.
3. Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Komisarz Wyborczy
w Zielonej Górze
Bogumił Hoszowski

2. Rada Powiatu Żagańskiego w dniu 21 grudnia
2010r. podjęła uchwałę Nr II/1/2010 o wstąpieniu na
jej miejsce Jacka Grzelaka, kandydata z tej samej
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 10 stycznia 2011r.
o zmianie w składzie Rady Powiatu Zielonogórskiego
Na podstawie art. 183 w związku z art. 193 ust. 4
ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. z 2010r. Nr 176, poz. 1190) Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze podaje do publicznej wiadomości, że:
1. Rada Powiatu Zielonogórskiego w dniu
17 grudnia 2010r. uchwałą Nr II/6/10 stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Romana Rakowskiego
w okręgu wyborczym Nr 1 z listy Nr 11 - KW Samorządowy Powiat Zielonogórski wskutek wyboru na
Burmistrza Sulechowa oraz uchwałą Nr II/7/10
stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Andrzeja
Mosura w okręgu wyborczym Nr 2 z listy Nr 4 – KW
Platforma Obywatelska RP wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu.
2. Rada Powiatu Zielonogórskiego w dniu
30 grudnia 2010r. podjęła uchwałę Nr III/13/10
o wstąpieniu Ewy Małgorzaty Łysień, kandydatki

z tej samej listy Nr 11 - KW Samorządowy Powiat
Zielonogórski, w okręgu wyborczym Nr 1, która
w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów, nie utraciła prawa wybieralności i wyraziła
zgodę na przyjęcie mandatu oraz uchwałę
Nr III/14/10 o wstąpieniu Alicji Marii Zbaraszczuk,
kandydatki z tej samej listy Nr 4 – KW Platforma
Obywatelska RP, w okręgu wyborczym Nr 2, która
w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów, nie utraciła prawa wybieralności i wyraziła
zgodę na przyjęcie mandatu.
3. Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Komisarz Wyborczy
w Zielonej Górze
Bogumił Hoszowski
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 10 stycznia 2011r.
o zmianie w składzie Rady Powiatu Świebodzińskiego
Na podstawie art. 183 w związku z art. 193 ust. 4
ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. z 2010r. Nr 176, poz. 1190) Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze podaje do publicznej wiadomości, że:

pieniu na jego miejsce Beaty Amrogowicz, kandydatki z tej samej listy Nr 12 - Komitet Wyborczy Forum Samorządowe, w okręgu wyborczym Nr 3, która w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę
głosów, nie utraciła prawa wybieralności i wyraziła
zgodę na przyjęcie mandatu.

1. Uchwałą Nr I/8/10 Rada Powiatu Świebodzińskiego w dniu 1 grudnia 2010r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Wiesława Kazimierza Czyczerskiego w okręgu wyborczym Nr 3 z listy Nr 12 Komitet Wyborczy Forum Samorządowe wskutek
wyboru na Burmistrza Zbąszynka.

3. Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Komisarz Wyborczy
w Zielonej Górze
Bogumił Hoszowski

2. Rada Powiatu Świebodzińskiego w dniu
30 grudnia 2010r. podjęła uchwałę Nr II/9/10 o wstą-
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OGŁOSZENIE NR GN-GA.7438-17/09
STAROSTY GORZOWSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2010r.
w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla gminy Witnica - obszar wiejski,
poprzez uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych o brakujące dane dotyczące budynków i lokali
Na podstawie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity
Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 ze zmianami) informuję, że:
1. Projekt operatu opisowo-kartograficznego
opracowany w ramach: „Modernizacja ewidencji
gruntów i budynków prowadzonej dla gminy Witnica – obszar wiejski, poprzez uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych o brakujące dane dotyczące
budynków i lokali oraz ustalenie i pomiar granic
wskazanych nieruchomości zabudowanych” w zakresie uzupełnienia bazy danych ewidencyjnych
o brakujące dane dotyczące budynków i lokali
w obrębach ewidencyjnych: 1-Mosina, 2-Stare Dzieduszyce,
3-Nowe
Dzieduszyce,
4-Mościce,
5-Mościczki, 7-Białcz, 8-Nowiny Wielkie, 9-Kamień
Wielki, 10-Dąbroszyn, 11-Krześniczka, 12-Kamień
Wielki, 13-Białczyk, 14-Pyrzany, 15-Świerkocin,
16-Kłopotowo, 17-Oksza, 18-Boguszyniec, wyłożony
do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób
prawnych i jednostek organizacyjnych w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. w okresie od 15 listopada 2010r. do 3 grudnia 2010r., stał
się z dniem 29 grudnia 2010r. operatem ewidencji
gruntów i budynków.

2. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą
dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków
ujawnione w operacie opisowo – kartograficznym,
może w terminie 30 dni od dnia opublikowania
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego niniejszej informacji, zgłaszać zarzuty do
tych danych Staroście Gorzowskiemu. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta rozstrzygnie w drodze decyzji.
3. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, tj. uprawomocnienia się decyzji w stosunku
do gruntów, budynków i lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo – kartograficznym nie są wiążące.
4. Zarzuty zgłoszone po upływie 30 dni od daty
ogłoszenia niniejszej informacji traktowane będą jak
wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.
Z upoważnienia Starosty
Wicestarosta
Grzegorz Tomczak
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WYROK
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT II SA GO 719/10
z dnia 27 października 2010r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:
Przewodniczący

Sędzia WSA Joanna Brzezińska (spr.)

Sędziowie

Sędzia WSA Maria Bohdanowicz
Sędzia WSA Jacek Jaśkiewicz

Protokolant

st. sekr. sąd. Monika Nowak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 października
2010r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego
w Żaganiu na uchwałę Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 2 sierpnia 2005r. Nr XXIX/4/2005 w przedmiocie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami i potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
I.

stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały
w części obejmującej § 3 ust. 4 i ust. 5,

II. stwierdza, że zaskarżona uchwała w części
określonej w punkcie I wyroku nie podlega
wykonaniu.
UZASADNIENIE
W dniu 2 sierpnia 2005r. Rada Powiatu Żagańskiego,
na podstawie art. 40 ust. 3 i 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U.
z 2004r. Nr 204, poz. 2086 ze zm.) podjęła uchwałę
Nr XXIX/4/2005 w sprawie wysokości stawek opłat
za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie
w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego oraz reklam. Uchwała została
ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego z 2005r. Nr 57, poz. 1175 i zgodnie
z zapisem jej § 7 weszła, w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia tj. z dniem 22 września 2005r.
W dniu 27 września 2010r. do tutejszego Sądu
wpłynęła skarga Prokuratora Rejonowego w Żaganiu z dnia 5 lipca 2010r. na powyższą uchwałę
w części co do jej § 3 ust. 4 i ust. 5. Skarżący Prokurator zarzucił uchwale istotne naruszenie prawa tj.
art. 40 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze
zm.) poprzez ustalenie w § 3 ust. 4 i 5 uchwały, iż za
niepełny rok kalendarzowy umieszczenia w pasie
drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim
urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego, opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy takiego umieszczenia,
a nadto, że zajęcie pasa drogowego na okres krótszy
niż 1 miesiąc traktowane jest jako zajęcie pasa drogowego przez jeden miesiąc. Przepis ww. ustawy
przewiduje natomiast, że w przypadku tego rodzaju
zajęcia pasa drogowego opłata winna być obliczana
proporcjonalnie do liczby dni, przez okres których
trwało takie zajęcie. W związku z powyższym prokurator wniósł o stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały w części co do jej § 3 ust. 4 i 5, na
podstawie art. 147 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
W uzasadnieniu skarżący organ wskazał, iż treść § 3
ust. 4 i 5 zaskarżonej uchwały w sposób istotny narusza prawo stojąc w sprzeczności z przepisem
art. 40 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, w szczególności w brzmieniu
obowiązującym od dnia 4 października 2005r., zgodnie z którym opłatę za zajęcie pasa drogowego
w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń
infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego ustala się jako iloczyn liczby metrów
kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej
przez rzut poziomy urządzenia i stawki opłaty za
zajęcie 1m2 pasa drogowego pobieranej za każdy
rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym,
przy czym za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim
przez okres krótszy niż rok opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia
w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim. Uprzednio tj. do dnia 4 października
2005r., kiedy to weszła w życie ustawa z dnia
29 lipca 2005r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, art. 40
ust. 5 ustawy stanowił, że opłatę za zajęcie pasa
drogowego w wyżej wskazanym celu ustala się jako
iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni
pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia i rocznej stawki opłaty za zajęcie 1m2 pasa
drogowego. Obowiązująca wówczas regulacja nie
przewidywała możliwości proporcjonalnego naliczania opłat za zajęcie pasa drogowego stosownie
do czasu przez jaki zajęcie to trwało.
Prokurator wskazał, iż uchwałą z dnia 30 grudnia
2005r. Rada Powiatu Żagańskiego dokonała modyfikacji § 3 ust. 4 zgodnie z nowym brzmieniem art. 40
ust. 5 ustawy oraz uchyliła ust. 5 § 3. Uchwała zmieniająca, stanowiąca akt prawa miejscowego, wbrew
wymogowi wynikającemu z art. 88 Konstytucji RP,
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nie została jednak opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i przez to do
chwili obecnej nie weszła w życie. Wobec tego na
terenie powiatu żagańskiego w dalszym ciągu obowiązują przepisy § 3 ust. 4 i 5 uchwały z dnia
2 sierpnia 2005r. w pierwotnym brzmieniu, zgodnie
z którymi stawki przedmiotowych opłat za zajęcie
pasa drogowego oblicza się proporcjonalnie do liczby miesięcy przez okres których trwało to zajęcie,
zaś za miesiąc umieszczenia urządzenia uważa się
miesiąc, w którym chociażby 1 dzień zajęcie miało
miejsce. Zapis ten jest sprzeczny z treścią art. 40
ust. 5 ustawy o drogach publicznych.
W odpowiedzi na skargę (uchwała Nr XXXIV/9/201
z dnia 21 września 2010r. oraz pismo Starosty Żagańskiego 22 września 2010r. k 25-28) Rada Powiatu
Żagańskiego uznała skargę Prokuratora Rejonowego
w Żaganiu za zasadną i wniosła o jej uwzględnienie.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Skarga zasługuje na uwzględnienie.
Stosownie do art. 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 poprzez kontrolę
działalności administracji publicznej pod względem
zgodności z prawem. Zakres kontroli administracji
publicznej obejmuje także 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. –
powoływanej jako: „P.p.s.a.” ).
W rozpoznawanej sprawie przedmiotem skargi Prokuratora, żądającego stwierdzenia nieważności części aktu podjętego przez Radę Powiatu Żagańskiego,
była uchwała Nr XXIX/4/2005 z dnia 2 sierpnia
2005r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie
pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów
budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
oraz reklam. Kompetencja prokuratora do wniesienia skargi opiera się na przepisie art. 5 ustawy z dnia
20 czerwca 1985r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 roku,
Nr 7, poz. 39 ze zm.), który stanowi, że jeżeli uchwała organu samorządu terytorialnego albo rozporządzenie wojewody są niezgodne z prawem, prokurator zwraca się do organu, który je wydał, o ich zmianę lub uchylenie albo kieruje wniosek o ich uchylenie do właściwego organu nadzoru; w wypadku
uchwały organu samorządu terytorialnego prokurator może także wystąpić o stwierdzenie jej nieważności do sądu administracyjnego.
W myśl art. 147 § 1 P.p.s.a. sąd administracyjny
uwzględniając skargę na uchwałę lub akt, o których
mowa w art. 3 § 2 pkt 5 i 6, stwierdza nieważność tej
uchwały lub aktu w całości lub w części albo stwierdza, że zostały wydane z naruszeniem prawa, jeżeli
przepis szczególny wyłącza stwierdzenie ich nieważności. Wprowadzając sankcję nieważności jako
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następstwo naruszenia przepisu prawa, ustawodawca nie określił rodzaju naruszenia prawa. Podstawy stwierdzenia nieważności uchwały lub aktu
organu powiatu wyznaczają przepisy ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst
jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).
Zgodnie z przepisem art. 79 ust. 1 zdanie 1 tej ustawy, uchwała organu powiatu sprzeczna z prawem
jest nieważna. W orzecznictwie sądowym i doktrynie
przyjmuje się, że podstawę do stwierdzenia nieważności uchwały stanowią takie naruszenia prawa,
które mieszczą się w kategorii „istotnych”, rażących
naruszeń prawa, za które uznaje się uchybienia,
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 także przepisów regulujących procedurę podejmowania uchwał (por. M. Stahl, Z. Kmieciak, Akty nadzoru
nad działalnością samorządu terytorialnego w świetle orzecznictwa NSA i poglądów doktryny, Samorząd Terytorialny 2001, z. 1-2, str. 101-102).
Naczelną zasadą demokratycznego państwa prawnego jest działanie organów władzy publicznej
w granicach i na podstawie obowiązującego prawa.
Zasadę tę wyraża art. 7 Konstytucji R.P. Przepis ten
zawiera normę zakazującą domniemywania kompetencji takiego organu i tym samym nakazuje, by
wszelkie działania organu władzy publicznej były
oparte na wyraźnie określonej normie kompetencyjnej. Zgodnie z art. 94 Konstytucji R.P. organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie. Akty prawa miejscowego winny
być podejmowane w oparciu o wyraźną normę
kompetencyjną rangi ustawowej. Zasadą prawa
administracyjnego, w perspektywie konstytucyjnej,
jest zakaz domniemania kompetencji. Podstawa
prawna do działań w zakresie stanowienia aktów
prawa miejscowego jest dwojakiego rodzaju. Jest
nią albo upoważnienie bezpośrednio wynikające
z przepisów ustaw ustrojowych (gminnej, powiatowej, wojewódzkiej), albo upoważnienie zawarte
w innych regulacjach ustawowych (por. wyrok
z dnia 4 kwietnia 2008r., akt II OSK 102/08, NZS
2008/5/103).
W tym zakresie w orzecznictwie sądowym za istotne
naruszenie prawa (będące podstawą do stwierdzenia nieważności aktu) przyjmuje się wydanie aktu
bez podstawy lub z naruszeniem podstawy do podjęcia uchwały. Wskazuje się tu, że akt prawa miejscowego nie może naruszać nie tylko przepisów
ustawy, zawierających delegacje do jego ustanowienia, ale również przepisów Konstytucji oraz innych ustaw pozostających w pośrednim lub bezpośrednim związku z regulowaną materią.
Zgodnie z treścią art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, organy samorządu terytorialnego oraz
terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych
w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego
obowiązujące na obszarze działania tych organów.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 5

– 491 –

Zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego
określa ustawa. Zgodnie z przepisem art. 40 ust. 1
ustawy o samorządzie powiatowym radzie powiatu,
na podstawie upoważnień ustawowych, przysługuje
prawo stanowienia aktów prawa miejscowego
obowiązujących na jego obszarze. Akty prawa miejscowego jako akty hierarchicznie podporządkowane
ustawom mogą być zatem stanowione jedynie
w granicach delegacji ustawowej, i nie mogą w sposób dowolny i odmienny kształtować kwestii, które
zostały uregulowane w sposób wyczerpujący
w ustawie.
Aktem prawa miejscowego jest każdy 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
zaskarżona uchwała odpowiada temu kryterium.
Uregulowania uchwały odnoszą się bowiem do każdej osoby zajmującej pas drogowy dróg gminnych,
dla których zarządcą jest Powiat Żagański. Okolicznością niesporną jest, iż zaskarżona uchwała nie ma
jednorazowego zastosowania lecz mogła być wykorzystywana w nieograniczonej liczbie przypadków.
Nadto podkreślenia wymaga, iż zgodnie z treścią
art. 217 Konstytucji nakładanie podatków, innych
danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych,
a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy.
Z wymienionego przepisu wynika, iż istnieje obowiązek uregulowania ustawą wszystkich istotnych
elementów stosunku daninowego takich jak określenie podmiotu oraz przedmiotu opodatkowania,
stawek czy też zasad przyznawania ulg i umorzeń.
Tylko niektóre zagadnienia mogą zostać uregulowane przez akty wykonawcze wydawane w ramach
upoważnienia 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, iż opłata za zajęcie pasa drogowego jest daniną publiczną w rozumieniu art. 217
Konstytucji. Jest to bowiem obowiązkowe świadczenie pieniężne przewidziane na rzecz gminy
w razie zajęcia pasa drogowego i jest ono uiszczane
przez każdy podmiot dokonujący takiego zajęcia na
terenie gminy.
W okolicznościach rozpoznawanej sprawy podkreślenia wymaga, iż co do zasady legalność uchwały
jako aktu normatywnego należy badać z uwzględnieniem stanu prawnego obowiązującego w dacie
jej uchwalenia. Zaskarżona uchwała Rady Powiatu
Żagańskiego Nr XXIX/4/2005 została uchwalona
w dniu 2 sierpnia 2005r.
Zasadnicze elementy opłaty zostały uregulowane
w ustawie o drogach publicznych. Po myśli art. 40
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ust. 1 – 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych w brzmieniu obowiązującym w dacie
podjęcia przedmiotowej uchwały (Dz. U. z 2004r.,
Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.), zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową,
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga
zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Zezwolenie to dotyczy:
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 niż wymienione w pkt 1 – 3.
Zgodnie z przepisem art. 40 ust. 3 ww. ustawy, za
zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę. Kwestię
sposobu obliczania przedmiotowej opłaty regulowały kolejne ustępy art. 40 ustawy o drogach publicznych. I tak przykładowo zgodnie z art. 40 ust. 5 cyt.
ustawy opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu,
o którym mowa w ust. 2 pkt 2, ustala się jako iloczyn
liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej pod rzut poziomy urządzenia i rocznej stawki opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego.
Do ustalenia wysokości stawek 1m2 ustawodawca
upoważnił odpowiednio Ministra właściwego do
sprawa transportu (dla dróg, których zarządcą 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.
Z przytoczonych regulacji wynika, iż organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego zostały
upoważnione ustawowo jedynie do ustalenia jednego ze składników iloczynu stanowiącego opłatę za
zajęcie pasa drogowego – wysokości stawki opłaty
za zajęcie 1m2 pasa drogowego. Należy zaznaczyć,
że o ile przepis art. 40 ust. 7 i 8 ustawy o drogach
publicznych daje upoważnienie ustawowe do wydania uchwały w omawianym przedmiocie, to
w art. 40 ust. 9 ww. ustawy zostały enumeratywnie
wyliczone kryteria, które winien 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 zaskarżonej uchwały
Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 13 lutego 2004r.
stanowiły przepisy art. 40 ust. 8 i 9 ustawy o dro-
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gach publicznych. Zgodnie z ust. 8 art. 40 ustawy
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, z tym że stawki opłaty, o których mowa
w ust. 4 i 6, nie mogą przekroczyć 10zł za jeden
dzień zajmowania pasa drogowego, a stawka opłaty
o której mowa w ust. 5 nie może przekroczyć 200zł.
Przepis ten od daty podjęcia przedmiotowej uchwały nie uległ zmianie.
W rozpoznawanej sprawie skarżący Prokurator zakwestionował jako niezgodny z prawem jedynie
przepisy § 3 ust. 4 i 5 ww. uchwały z dnia 2 sierpnia
2005r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie
pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów
budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
oraz reklam. W § 3 ust. 1 uchwały Rada Powiatu
Żagańskiego ustaliła wysokość rocznych stawek
opłat za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa
w § 1 pkt 2 uchwały, czyli dotyczących umieszczania
w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Z kolei
w ust. 4 i 5 § 3 uchwały Rada ustaliła, że za niepełny
rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy
umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na
drogowym obiekcie inżynierskim. Za miesiąc
umieszczenia urządzenia uznaje się natomiast miesiąc, w którym chociażby jeden dzień zajęcie pasa
miało miejsce.
W ocenie Sądu, zasadny jest zarzut Prokuratora Rejonowego w Żaganiu co do sprzeczności przepisu
§ 3 ust. 4 i 5 przedmiotowej uchwały z cytowanymi
wyżej przepisami ustawy o drogach publicznych. To
ustawa określiła sposób ustalenia przedmiotowej
opłaty, jej przepisy dopuszczały i nadal dopuszczają
aby, w drodze uchwały, organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego ustalił wyłącznie wysokość stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego.
Oznacza to, iż uchwalenie przez Radę Powiatu w § 3
ust. 4 oraz 5 uchwały uszczegółowionego - innego,
niż przewidziany wyraźnie w ustawie, sposobu obliczania opłaty za zajęcie pasa drogowego bez wyraźnego upoważnienia ustawowego dla takiej regulacji,
należy ocenić jako istotne naruszenie prawa
tj. art. 40 ust. 5, ust. 8 i 9 ustawy o drogach publicznych, gdyż organ samorządu terytorialnego wykroczył poza przyznane mu kompetencje regulując odmiennie w prawie miejscowym, to co należy wyłącznie do materii ustawowej.
W okolicznościach rozpoznawanej sprawy należy
również wskazać, iż na skutek nowelizacji ustawy
o drogach publicznych dokonanej ustawa z dnia
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29 lipca 2005r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 179, poz. 1486) z dniem 4 października 2005r.
przepis art. 40 ust. 5 ustawy o drogach publicznych
otrzymał brzmienie: „Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, ustala
się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia i stawki opłaty za zajęcie 1m2 pasa
drogowego pobieranej za każdy rok umieszczenia
urządzenia w pasie drogowym, przy czym za
umieszczenie urządzenia w pasie drogowym lub na
drogowym obiekcie inżynierskim przez okres krótszy
niż rok opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym
lub na drogowym obiekcie inżynierskim”.
W ślad za powyższą nowelizacją, w celu dostosowania treści zaskarżonej uchwały do nowej treści przepisu art. 40 ust. 5 ustawy o drogach publicznych
Rada Powiatu Żagańskiego w dniu 30 grudnia 2005r.
podjęła uchwałę Nr XXXIV/3/2005 w sprawie zmiany
treści uchwały Nr XXIX/4/2005 z dnia 2 sierpnia
2005r. dotyczącej wysokości stawek opłat za zajęcie
pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów
budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
oraz reklam. Zgodnie z § 1 uchwały zmieniającej,
„w § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „za umieszczenie
urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym
obiekcie inżynierskim przez okres krótszy niż rok,
opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni
umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na
drogowym obiekcie inżynierskim” oraz skreśla się
ust. 5 (§ 1 uchwały zmieniającej). Zgodnie z § 4
uchwały z dnia 30 grudnia 2005r. wchodzi ona
w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od
dnia 4 października 2005r.
Jak już wskazano uchwała w sprawie ustalenia stawek przedmiotowych opłat ma charakter aktu normatywnego – aktu prawa miejscowego powiatu,
zatem zgodnie z przepisem art. 88 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, warunkiem wejścia
w życie tego typu uchwały jest jego ogłoszenie, na
zasadach i w trybie uregulowanym w ustawie.
W myśl art. 44 ustawy o samorządzie powiatowym,
zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego
oraz wydawania wojewódzkiego dziennika urzędowego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 i z 2001r.
Nr 46, poz. 499). Ta ustawa natomiast w art. 2 ust. 1
w związku z art. 13 pkt 2 stanowi, iż ogłoszenie aktu
normatywnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym jest obowiązkowe.
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Zgodzić się zatem należy ze stanowiskiem Prokuratora, iż uchwała zmieniająca zaskarżoną uchwałę
z dnia 30 grudnia 2005r., wbrew woli Rady Powiatu
wyrażonej w jej § 4 nigdy nie weszła w życie, bowiem nie została ogłoszona w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Oznacza to, iż przepisy uchwały
Nr XXXIV/3/2005 nie mogły stanowić źródła powszechnie obowiązującego prawa i podstawy prawnej indywidualnych aktów administracyjnych kierowanych do obywateli i innych podmiotów stosunków publicznoprawnych.
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Mając na uwadze powyższe Sąd zważył, iż uchwała
Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 2 sierpnia 2005r.
Nr XXIX/4/2005 w zaskarżonej części tj. § 3 ust. 4 i 5
od daty jej uchwalenia w istotny sposób narusza
przepis art. 40 ust. 5 w związku z ust. 8 ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych. Zgodnie
z przepisem art. 147 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skutkowało
to zatem stwierdzeniem nieważności powyższej
uchwały w zaskarżonej części.
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WYROK
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT II SA/GO 606/10
z dnia 27 października 2010r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:
Przewodniczący

Sędzia WSA Joanna Brzezińska

Sędziowie

Sędzia WSA Maria Bohdanowicz (spr.)
Sędzia WSA Jacek Jaśkiewicz

Protokolant

st. sekr. sąd. Monika Nowak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 października
2010r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego
w Świebodzinie na uchwałę Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 września 2009r. Nr XXXV/411/2009
w przedmiocie opłaty za świadczenia w publicznych
przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sulechów
I.

stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały,

II. określa, że zaskarżona uchwała nie podlega
wykonaniu.
UZASADNIENIE
Dnia 15 września 2009r. Rada Miejska w Sulechowie
uchwaliła uchwałę Nr XXXV/411/09 w sprawie opłat
za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sulechów.
Uchwałę podjęto na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2577) i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591). Uchwała
została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z 2009r. Nr 108, poz. 1450
i zaczęła obowiązywać z dniem 1 listopada 2009r.
W § 1 ust. 1 powyższej uchwały Rada ustaliła, iż
opłaty w publicznych przedszkolach prowadzonych
przez Gminę Sulechów za zajęcia świadczone przez
przedszkola ponad czas realizacji podstawy progra-

mowej dotyczące zajęć opiekuńczo-wychowawczych
i dydaktycznych :
1) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój
psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka
2) zabawy aktywizujące oraz badawczo-rozwijające
zainteresowania otaczającym światem
3) zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze
i inne, rozwijające zdolności dzieci oraz zaspakajające ich potrzebę aktywności i zainteresowania
4) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój
fizyczny dziecka
w wysokości 0,16% minimalnego wynagrodzenia za
pracę, ustalonego zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679) za każdą rozpoczętą
godzinę.
Z kolei stosownie do treści § 2 miesięczna wysokość
odpłatności za czas realizacji świadczeń ustalona
zostanie na podstawie stawki godzinowej opłaty
o której mowa w § 1 oraz wskazanej przez rodziców
lub prawnych opiekunów dziecka liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolach ponad czas realizacji
podstawy programowej.
Przepis § 3 uchylił uchwałę Nr XII/36/2007 Rady
Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 października 2007r.
w sprawie opłat za świadczenia w publicznych
przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sulechów.
W dniu 30 czerwca 2010r. skargę na przedmiotową
uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wniósł Prokurator Rejonowy w Świebodzinie.
Wniósł o stwierdzenie nieważności uchwały w części obejmującej § 1 i § 2.
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Uchwale zarzucił istotne naruszenie art. 14 ust. 5
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty,
poprzez ustalenie w jej § 1 i 2 odpłatności za korzystanie z zajęć opiekuńczo-wychowawczych realizowanych w zakresie i wymiarze przekraczającym
podstawy programowe wychowania przedszkolnego w wysokości 0.16% minimalnego wynagrodzenia
za pracę za każdą rozpoczętą godzinę pomimo braku
po stronie Rady Miejskiej w Sulechowie kompetencji do ustalania opłat stałych za korzystanie z tego
rodzaju świadczeń, które nakładane zostają na rodziców (opiekunów) niezależnie od faktu i czasu
korzystania przez ich podopiecznych z konkretnych
świadczeń wykraczających poza podstawy programowe, a faktycznie obciążających ich za każdy dzień,
w którym dane dziecko będzie przebywało w przedszkolu czy oddziale przedszkolnym przez czas przekraczający 5 godzin.
W uzasadnieniu skargi Prokurator podniósł, że
art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty upoważnia
radę gminy do ustalania opłat za świadczenia
w prowadzonych przez gminę przedszkolach publicznych z uwzględnieniem art. 6 ust. 1 tej ustawy.
Obowiązkiem rady gminy ustalającej opłatę za usługi przedszkolne jest wykazanie, iż wysokość obowiązku pieniężnego nałożonego na rodzica czy opiekuna dziecka korzystającego z usług przedszkola
publicznego pozostaje w związku z oferowaną mu
usługą, a przy ustalaniu omawianej opłaty należy
szczegółowo wykazać, na podstawie jakiego tytułu
opłata jest ustalana. Sposób ustalenia odpłatności
nie powinien być oderwany od faktycznych nakładów czynionych przez gminę na finansowanie
świadczeń przedszkoli, które wykraczają poza podstawy programowe, zaś rodzaj i częstotliwość tych
świadczeń winny być szczegółowo dookreślone, tak
aby rodzice czy opiekunowie danego dziecka byli
świadomi podstawy zobowiązania ich do świadczenia określonych opłat oraz mieli możliwość wyboru
świadczeń wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, z których będzie korzystać ich dziecko i za które będą oni uiszczać określone należności pieniężne.
Z treści zaskarżonej uchwały wynika, iż przewidziana
w § 2 opłata naliczana jest nie za uczestnictwo
w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych wykraczających poza podstawy programowe, a za sam pobyt
dzieci w przedszkolach czy oddziałach przedszkolnych w czasie przekraczającym 5 godzin.
Wprawdzie § 1 kwestionowanego aktu wymienia
rodzaje zajęć, które miałyby wykraczać poza podstawy programowe, jednak treść pozostałych przepisów uchwały wskazuje, iż rodzicom czy opiekunom wychowanków uczęszczających do przedszkoli
czy oddziałów przedszkolnych nie pozostawiono
możliwości wyboru świadczeń, z jakich ich podopieczni mieliby korzystać i za które obowiązani oni
byliby do uiszczania określonych opłat. Obecna regulacja daje zatem uprawnienie do obciążania rodziców czy opiekunów dzieci opłatą stałą w każdym
przypadku korzystania przez ich podopiecznych ze
świadczeń przedszkoli, opłatą niezależną od rodzaju
zajęć, w których będą ci podopieczni uczestniczyli,
w tym i zajęć objętych podstawą programową jeżeli
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tylko wychowankowie ci będą przebywali w stosownych placówkach przez czas przekraczający
5 godzin dziennie. Taka regulacja pozostaje
w sprzeczności z regulacjami ustawy o systemie
oświaty, w myśl których do zadań własnych gminy
należy m.in. prowadzenie publicznych przedszkoli
zapewniających bezpłatne nauczanie i wychowanie
objęte co najmniej podstawą programową.
Na poparcie swojej argumentacji Prokurator powołał się na orzecznictwo sądów administracyjnych,
w myśl którego niedopuszczalne jest określanie
opłat za korzystanie ze świadczeń wykraczających
poza
podstawy
programowe
realizowanych
w przedszkolach w sposób stały, niezależny od faktycznego korzystania z tych świadczeń przez wychowanków przedszkola.
W odpowiedzi na skargę Rada Miejska w Sulechowie wniosła o jej oddalenie ewentualnie o zawieszenie postępowania do czasu zmiany przepisu
art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty i przepisów
wykonawczych.
W uzasadnieniu Rada podała że po dokonaniu analizy zarzutów Prokuratura nie stwierdziła naruszenia
prawa. Powołując się na statut przedszkoli określający dzienny czas pracy w tym czas przeznaczony na
realizację podstawy programowej wychowania
przedszkolnego nie krótszy niż 5 godzin dziennie.
Gmina wypełnia przez prowadzenie bezpłatnych
usług przedszkoli do godz. 12.30. W § 1 zaskarżonej
uchwały określone zostały zajęcia świadczone ponad podstawę programową a będące formą zajęć
opiekuńczo – wychowawczych i dydaktycznych od
godz. 12.30 do 16.30.
Uchwała określa konkretną stawkę za każdą godzinę
zajęć i spełnia ona zasadę ekwiwalentności świadczeń. Koszt jednej godziny zajęć został skalkulowany
w oparciu o rzeczywisty koszt usługi ponoszony
przez gminę. Nadto sieć przedszkoli na terenie Gminy Sulechów jest zorganizowana w taki sposób aby
umożliwić rodzicom dokonanie wyboru pomiędzy
placówkami realizującymi wyłącznie podstawy programowe albo świadczącymi usługi ponad podstawę programową.
Nadto Radzie wiadomo, że podjęta została inicjatywa ustawodawcza w sprawie zmiany ustawy o systemie oświaty tak aby doprecyzować zapisy ustawy
w sposób umożliwiający jednoznaczne ustalenie
czasu realizacji podstawy programowej i pobierania
opłat za realizacje usług przedszkoli ponad czas
podstawy.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje
Skarga okazała się zasadna.
Stosownie do treści 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, jeżeli ustawy nie
stanowią inaczej (art. 1 § 2 tej ustawy). Zakres kon-
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troli administracji publicznej obejmuje także 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. z 2002r.
Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – dalej w skrócie p.p.s.a.
W świetle art. 147 § 1 p.p.s.a., sąd administracyjny
uwzględniając skargę na uchwałę lub akt stwierdza
nieważność tej uchwały lub aktu w całości lub
w części albo stwierdza, że zostały wydane z naruszeniem prawa, jeżeli przepis szczególny wyłącza
stwierdzenie ich nieważności.
Wprowadzając sankcję nieważności jako następstwo
naruszenia prawa, ustawodawca nie określił rodzaju
naruszenia prawa, które prowadziłoby do zastosowania tej sankcji. Zasadnym jest zatem sięgnięcie
do przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.), dalej w skrócie u.s.g, gdzie przewidziano dwa rodzaje naruszeń prawa, które mogą
być wywołane przez ustanowienie aktów uchwalanych przez organy gminy. Mogą być to naruszenia
istotne lub nieistotne (art. 91 u.s.g).
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 także 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 2001, z. 1-2, s. 101-102). W judykaturze za istotne naruszenie prawa uznaje się takiego
rodzaju naruszenia prawa jak: podjęcie uchwały
przez organ niewłaściwy, brak podstawy do podjęcia uchwały określonej treści, niewłaściwe zastosowanie przepisu prawnego będącego podstawą podjęcia uchwały, naruszenie procedury podjęcia
uchwały (wyroki NSA z dnia 11 lutego 1998r., sygn.
akt II SA/Wr 1459/97; z dnia 8 lutego 1996r., sygn.
akt SA/Gd 327/95; wyrok WSA w Gorzowie Wlkp.
z dnia 12 marca 2009r., sygn. akt II SA/Go 844/08).
Natomiast nieistotne naruszenia prawa, które nie
stanowią przesłanki do stwierdzenia nieważności
uchwały lub zarządzenia, ale są przesłanką do wskazania, że 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.
Przechodząc do merytorycznego rozpoznania sprawy, z uwzględnieniem przytoczonych zasad oceny
obowiązujących w postępowaniu sądowoadministracyjnym, zarzuty zawarte w skardze należy uznać
za zasadne.
Uchwała Rady Miejskiej w Sulechowie będąca
przedmiotem kontroli Sądu w niniejszym postępowaniu została podjęta na podstawie art. 14 ust. 5
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
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(t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) dalej
w skrócie u.s.o. W ocenie Sądu nie budzi wątpliwości, że uchwała ta jest aktem normatywnym o charakterze aktu prawa miejscowego. Za takim charakterem uchwały podejmowanej na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 14 ust. 5 u.s.o. przemawia przede wszystkim to, że jest ona wydawana
na podstawie upoważnienia ustawowego i zawiera
normy prawne, które adresowane są do każdego,
w określonym w normie stanie hipotetycznym. Adresatem norm zawartych w takiej uchwale będzie
bliżej nieokreślona grupa rodziców lub opiekunów
prawnych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym (vide wyrok NSA z 22 listopada 2005r.,
sygn. akt l OSK 971/05).
Zgodnie z art. 5 ust. 5 u.s.o. zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami
integracyjnymi oraz przedszkoli specjalnych, szkół
podstawowych oraz gimnazjów, w tym z oddziałami
integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych
specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich,
należy do zadań własnych gmin. Stosownie zaś do
art. 14 ust. 5 u.s.o, opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych ustala
rada gminy. W myśl art. 6 ust. 1 u.s.o, przedszkolem
publicznym jest przedszkole, które:
1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie
w zakresie co najmniej podstawy programowej
wychowania przedszkolnego;
2) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje
określone w odrębnych przepisach.
Dla oceny regulacji zawartych w zaskarżonej uchwale istotne znaczenie ma przepis art. 14 ust. 5 u.s.o,
w którym ustawodawca upoważnił radę gminy do
ustalania opłat za świadczenia w prowadzonych
przez gminę przedszkolach publicznych z uwzględnieniem art. 6 pkt 1 tej ustawy. Z przywołanego wyżej przepisu wynika, że zakres udzielonego radzie
upoważnienia sprowadza się do ustalenia opłaty za
świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego.
Obowiązujące przepisy prawa nie zawierają ustawowej definicji pojęcia „opłata”. Podstawą rozróżnienia danin publicznych (podatków i opłat) jest
koncepcja ekwiwalentności. Opłaty stanowią wynagrodzenie za związane z kosztami działania władzy.
Nakładanie opłat jest dopuszczalne w trzech sytuacjach: jeśli obywatel korzysta z obiektów i urządzeń
należących do państwa (np. opłaty za przyłączenie
do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej), jeśli jego
udziałem staje się jakiś przywilej ze strony państwa
(opłaty koncesyjne), a także jeśli organ państwa
musi zajmować się sprawami obywatela (m.in. wydawanie zaświadczeń, zezwoleń itd.). Opłatę można
zatem zdefiniować jako przymusową odpłatność,
nakładaną przez władze publiczne za oferowane
świadczenie na rzecz obywatela. Istnieje więc charakterystyczny dla opłat związek przyczynowy mię-
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dzy świadczeniem pieniężnym dłużnika (opłatą),
a świadczeniem wzajemnym administracji publicznej. Opłata stanowi więc instytucję prawnofinansową której istotną cechą jest ekwiwalentność. Pobiera
się ją w związku z wyraźnie wskazanymi usługami
i czynnościami organów państwowych lub samorządowych, dokonywanych w interesie konkretnych
podmiotów. Opłata stanowi zatem swoistą zapłatę
za uzyskanie zindywidualizowanego świadczenia
oferowanego przez podmiot prawa publicznego.
Zdaniem Sądu, taki właśnie charakter ma opłata
ustalona na podstawie art. 14 ust. 5 u.s.o.
W świetle dotychczasowego orzecznictwa sądów
administracyjnych nie budzi wątpliwości, że uchwalona na mocy art. 14 ust. 5 u.s.o opłata nie może
mieć charakteru stałego, bowiem obowiązek jej ponoszenia istniałby w każdym przypadku uczęszczania przez dziecko do przedszkola, bez uwzględnienia
przy tym rodzaju świadczeń, ich jakości czy czasu
trwania.
Przedszkole publiczne prowadzi bezpłatne nauczanie
i wychowanie co do zasady w zakresie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego, określonej w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r.
w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. Nr 4,
poz. 17). Działalność przedszkoli w pozostałym zakresie, w szczególności obejmującym zajęcia ponadprogramowe jest odpłatna. Gmina zatem nie jest
uprawniona do pobierania od rodziców (opiekunów)
dzieci korzystających z przedszkoli publicznych opłat
za zajęcia, które mieszczą się w ramach określonych
w załączniku Nr 1 do wspomnianego wyżej rozporządzenia. Opłaty mogą dotyczyć wyłącznie świadczeń w załączniku tym nie wymienionych. Wskazany
akt wykonawczy określając zajęcia mieszczące się
w granicach podstawy programowej kieruje się
głównie celem, jaki poprzez te zajęcia należy osiągnąć w zakresie rozwoju dziecka. Taka konstrukcja
przepisów prawa może powodować trudności
w zdefiniowaniu przez organ uchwałodawczy gminy
tych zajęć, które tą podstawę programową przekraczają i mogą być realizowane przez przedszkole za
opłatą. Tym niemniej nie zwalnia to organu z tego
obowiązku. Organ uchwałodawczy musi w taki sposób oznaczyć zakres oferowanych przez przedszkole
odpłatnych usług, aby dały się one w sposób bezpośredni i jednoznaczny odróżnić od zajęć zdefiniowanych w ramach podstawy programowej określonej powyższym rozporządzeniem.
Obowiązkiem organu samorządu terytorialnego
uchwalającego opłatę za usługi przedszkolne jest
również wykazanie, iż wysokość obowiązku pieniężnego nałożonego na rodzica dziecka korzystającego
z usług przedszkola publicznego pozostaje w związku przyczynowym z oferowanym mu świadczeniem.
Uchwała powinna precyzyjnie określać poszczególne świadczenia przekraczające podstawę programową, oferowane przez przedszkole publiczne,
a także co składa się na każde z tych świadczeń. Organ samorządu terytorialnego, ustanawiając opłatę
powinien określić jej wysokość za każde ze świad-
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czeń z osobna. Sposób ustalenia odpłatności powinien być przekonujący, oparty na kalkulacji ekonomicznej i zasadzie ekwiwalentności, a argumentacja
za nim przemawiająca racjonalna i stosownie uzasadniona. Brak czytelności co do zakresu dodatkowych świadczeń opiekuńczo-wychowawczych i odpowiadającej im opłaty, pozbawia rodziców dzieci,
przy podejmowaniu decyzji w kwestii korzystania
z usług przedszkola, możliwości dokonania rzetelnej
oceny w tym zakresie. Powyższe musi wynikać
z treści uchwały.
Zdaniem Sądu zaskarżona uchwała powyższych
wymogów nie spełnia. Na aprobatę zasługuje zawarty w skardze pogląd na temat charakteru prawnego opłaty, o której mowa w § 2 uchwały. Przede
wszystkim organ nie dokonał w uchwale wyodrębnienia kosztów poszczególnych zajęć ponadprogramowych, za niewystarczające należy uznać również
wskazanie, iż opłata obejmuje koszty zajęć opiekuńczo-wychowawczych realizowanych w zakresie
przekraczającym podstawy programowe wychowania przedszkolnego.
Ogólnikowe wskazanie, iż opłaty za świadczenia
określone w § 1 uchwały, w zakresie i wymiarze
przekraczającym podstawy programowe wychowania przedszkolnego ustala się w wysokości 0.16%
minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdą rozpoczętą godzinę w dniu korzystania przez dziecko ze
świadczeń, powoduje przyjęcie tylko jednej sztywnej
opłaty, która nakłada na rodziców (opiekunów)
obowiązek jej ponoszenia w każdym przypadku korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego, niezależnie od tego czy konkretne dziecko
w ogóle korzysta z dodatkowych świadczeń, o ile
tylko przebywa ono w przedszkolu przez czas dłuższy niż 5 godzin dziennie. Takie sformułowanie
uniemożliwia weryfikację, za jakie konkretnie świadczenia pobierana jest opłata. Uniemożliwia to również kontrolę czy w ramach opłaty mieszczą się wyłącznie świadczenia przekraczające podstawy programowe wychowania przedszkolnego.
Z treści art. 14 ust. 5 u.s.o. wynika, że zakres udzielonego radzie upoważnienia sprowadza się do ustalenia opłaty. Opłata stanowi zaś instytucję prawnofinansową której istotną cechą jest ekwiwalentność.
Pobiera się ją w związku z wyraźnie wskazanymi
usługami i czynnościami organów państwowych lub
samorządowych, dokonywanymi w interesie konkretnych podmiotów. Opłata stanowi zatem swoistą
zapłatę za uzyskanie zindywidualizowanego świadczenia oferowanego przez podmiot prawa publicznego. Uchwała powinna zatem precyzyjnie określać
poszczególne świadczenia przekraczające podstawę
programową oferowane przez przedszkole publiczne, a także co składa się na każde z tych świadczeń.
Organ samorządu terytorialnego, ustanawiając opłatę powinien określić jej wysokość za każde ze świadczeń z osobna. Powinien również wykazać, iż wysokość opłaty pozostaje w związku przyczynowym
z oferowanym świadczeniem. Zdaniem Sądu sposób ustalenia odpłatności powinien być przekonujący, oparty na kalkulacji ekonomicznej i zasadzie
ekwiwalentności oraz przekonująco uzasadniony.
Realizacja tych wskazań po pierwsze pozwoli na
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kontrolę czy opłatą nie są objęte świadczenia bezpłatne według art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie
oświaty, a po drugie sprawi, że zakres oferowanych
świadczeń ponadprogramowych oraz odpowiadający im taryfikator staną się czytelne, co będzie miało
istotne znaczenie dla rodziców (opiekunów) dziecka
przy wyborze poszczególnych odpłatnych świadczeń
dodatkowych, odpowiadających potrzebom dziecka
oraz ich możliwościom zarobkowym i majątkowym.
W ocenie Sądu, przepisy § 1 i § 2 zaskarżonej
uchwały Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia
15 września 2009r. Nr XXXV/411/2009 w sprawie
opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Sulechów nie spełniają
powyższych wymogów, zatem istotnie naruszają
przepis art. 14 ust. 5, z uwzględnieniem treści art. 6
ust. 1 u.s.o.
Pogląd, iż ustanowienie odpłatności za usługi
świadczone przez przedszkole publiczne w taki sposób jak uczyniła to Rada Miejska w Sulechowie
w zaskarżonej uchwale, narusza wskazane przepisy
u.s.o., znajduje potwierdzenie w przytoczonym przez
Prokuratora orzecznictwie sądowym, m.in. wyroku
Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 marca
2009r., l OSK 1189/08 (Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych), w którym Sąd stwierdził, iż
ustalenie opłaty na sztywnym poziomie zobowiązującej do jej ponoszenia niezależnie od czasu korzystania i charakteru dodatkowych świadczeń opiekuńczo – wychowawczych oferowanych przez dane
przedszkole, stanowi istotne naruszenie art. 14 ust. 5
u.s.o.
Podobne stanowisko zostało wyrażone w wyrokach
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 21 maja 2008r., IV SA/Wr 150/08, z dnia
5 lutego 2008r., III SA/Wr 622/07 (Lex Nr 372638),
z dnia 30 maja 2007r., IV SA/Wr 122/07 (Lex
Nr 322173), z dnia 24 września 2008r., III SA/Wr
358/08, z dnia 8 sierpnia 2006r., IV SA/Wr 94/06 (Lex
Nr 235607), z dnia 18 lipca 2007r., IV SA/Wr 213/07
(Lex Nr 471665), z dnia 7 maja 2008r., wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 29 maja 2008r., III SA/Lu 167/08 i wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 19 marca 2009r., III SA/Gd 476/08 (opublikowanych w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych, www.nsa.gov.pl).
Ogólnikowe i zbiorcze wskazanie w § 1 omawianego
aktu jedynie rodzajów świadczeń podlegających
opłacie należy uznać za niewystarczające. Ujęcie
świadczeń podlegających opłacie jako całości nie
zapewnia czytelności co do zakresu świadczeń
i sprawia, że poza kontrolą pozostaje, czy w opłacanych zajęciach mieszczą się wyłącznie świadczenia
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przekraczające podstawy programowe wychowania
przedszkolnego, czy też mieszczą się również świadczenia zaliczone do podstawy programowej, wymienione w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. Równocześnie pozbawia rodziców dzieci, przy podejmowaniu decyzji
w kwestii korzystania z usług przedszkola, możliwości dokonania rzetelnej oceny w tym zakresie. Taka
konstrukcja opłaty nie spełnia nadto wymogu ekwiwalentności, z uwagi na niemożliwość określenia
konkretnych zajęć, za które opłata ma być pobierana.
Nadto zajęcia wskazane w § 1 omawianej uchwały
jako wykraczające poza podstawę programową,
mimo iż sformułowane ogólnikowo i obejmujące
stosunkowo szeroki zakres tematyczny, w znacznej
części wchodzą w skład podstawy programowej
wychowania przedszkolnego, określonej w załączniku Nr 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 23 grudnia 2008r. Świadczy o tym porównanie treści § 1 ust. 2 zaskarżonej uchwały oraz załącznika wspomnianego rozporządzenia.
Niewykazanie przez organ uchwałodawczy w zaskarżonej uchwale, że przedszkole prowadzi nauczanie i wychowanie ponad wymagane minimum podstawy programowej, czego konsekwencją jest ustalona w zaskarżonej uchwale opłata, jest istotnym
naruszeniem prawa (wyrok WSA we Wrocławiu
z dnia 30 maja 2007r., sygn. akt IV SA/Wr 122/07,
LEX Nr 322173).
W świetle powyższych wywodów podkreślić należy,
że wszelkie opłaty za świadczenia publicznych
przedszkoli winny być kształtowane zgodnie z celami polityki edukacyjnej, znajdującymi w szczególności wyraz w ustawie o systemie oświaty. Obowiązek
organizowania bezpłatnego nauczania i wychowania
oznacza, że gmina nie może pobierać od rodziców
(opiekunów) dzieci korzystających z przedszkoli publicznych opłat za zajęcia, które mieszczą się w ramach wyznaczonych podstawą programową. W tej
sytuacji możliwe jest zatem (jednak nie obligatoryjne) ustalanie i pobieranie opłat jedynie za świadczenia tych przedszkoli publicznych, które udzielają
świadczeń w zakresie przekraczającym podstawę
programową. Ustalanie przedmiotowych opłat nie
może mieć cech arbitralności, dowolności, polegać
winno zatem na precyzyjnym określeniu konkretnych opłat za poszczególne świadczenia, a wyliczenie ich wysokości, oparte na zasadzie ekwiwalentności, winno być poprzedzone jawną kalkulacją poszczególnych kosztów w sposób dający możliwość
kontrolowania i oceny.
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Realizacja wskazań zawartych w niniejszym uzasadnieniu pozwoli po pierwsze na kontrolę, czy opłatą
nie są objęte świadczenia bezpłatne według art. 6
ust. 1 pkt 1 ustawy oświatowej, a po drugie sprawi,
że zakres oferowanych świadczeń ponadprogramowych oraz odpowiadający im taryfikator staną się
czytelne, co będzie miało istotne znaczenie dla rodziców (opiekunów) dziecka przy wyborze poszczególnych odpłatnych świadczeń dodatkowych, odpowiadających potrzebom dziecka oraz ich możliwościom zarobkowym i majątkowym.

Poz. 163, 164

uchwały stanowią zasadniczą część tego aktu,
Sąd na podstawie art. 147 § 1 p.p.s.a. w związku
z art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, stwierdził nieważność zaskarżonej
uchwały w całości.
Jednocześnie brak było podstaw do zawieszenia
postępowania w oczekiwaniu na nowe przepisy które miały by być dopiero uchwalone bowiem ocenie
Sądu poddany został akt prawny na podstawie
przepisów delegacyjnych obowiązujących w chwili
jego uchwalania .

Mając na uwadze przedstawione wyżej okoliczności,
a także fakt, iż zakwestionowane w skardze przepisy
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WYROK
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT II SA/GO 583/10
z dnia 28 października 2010r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:
Przewodniczący

Sędzia WSA Mirosław Trzecki

Sędziowie

Sędzia WSA Aleksandra Wieczorek
Sędzia WSA Ireneusz Fornalik
(spr.)

Protokolant

st. sekr. sąd. Agata Przybyła

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 października
2010r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego
w Żarach na uchwałę Rady Gminy Trzebiel z dnia
25 sierpnia 2009r., Nr XXIII/139/09 w sprawie opłat
za świadczenia prowadzonego przez Gminę Trzebiel
publicznego przedszkola samorządowego
I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały
w części obejmującej § 2 ust. 1, 2 i 3,
II. określa, że zaskarżona uchwała nie podlega
wykonaniu w części wymienionej w punkcie
I wyroku.
UZASADNIENIE
Rada Gminy Trzebiel uchwałą z dnia 25 sierpnia
2009r. Nr XXIII/139/09 w sprawie opłat za świadczenia prowadzonego przez Gminę Trzebiel publicznego przedszkola samorządowego, 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. 14 ust. 5 ustawy z dnia
6 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572, ze zm.), ustaliła wysokość opłat za
usługi świadczone przez przedszkole.
Pismem z dnia 25 czerwca 2010r. Prokurator Rejonowy w Żarach wniósł, na podstawie art. 3 § 2 pkt 5,
art. 50 § 1 i art. 53 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002
roku Prawo o postępowaniu przed sądami admini-

stracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.) oraz
art. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 roku o prokuraturze (Dz. U. Nr 21, poz. 206 z 2002r. ze zm.), skargę
na powyższą uchwałę w części obejmującej § 2
ust. 1, 2 i 3 domagając się stwierdzenia nieważności
uchwały w zaskarżonej części.
Skarżący zarzucił przedmiotowej uchwale istotne
naruszenie prawa, tj. art. 14 ust. 5 ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r.
Nr 67, poz. 329, ze zm.) poprzez ustalenie w § 2
ust. 1, 2 i 3 opłaty stałej za świadczenia przedszkoli
przekraczające podstawę programową wychowania
przedszkolnego w wysokości 0,10% minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie
odrębnych przepisów za jedna godzinę pobytu
dziecka w przedszkolu przy jednoczesnym ustaleniu,
że w tym czasie realizowane będą zajęcia wchodzące w skład podstawy programowej i braku wskazania za jakie konkretnie świadczenia przekraczające
podstawę programową opłata będzie pobierana.
W odpowiedzi na skargę organ wniósł o odrzucenie,
względnie oddalenie skargi wskazując, iż zaskarżona
uchwała została podjęta w wyniku uwzględnienia
skargi prokuratora na wcześniej obowiązującą
uchwałę, a postępowanie sądowoadministracyjne
w tej sprawie zostało umorzone (sygn. akt II SA/Go
659/09). Jednocześnie organ wskazał, iż zaskarżona
uchwała z dnia 25 sierpnia 2009r. jest zgodna
z przepisami prawa, bowiem określona w niej odpłatność dotyczy wyłącznie zajęć realizowanych
powyżej czasu przeznaczonego na podstawę programową określoną rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
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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, jeżeli ustawy nie stanowią
inaczej (art. 1 § 2 tej ustawy). Zakres kontroli administracji publicznej obejmuje także 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.”.
Zaznaczyć należy, iż Prokurator Rejonowy w Żarach
wniósł skargę z powołaniem się na przepis art. 5
ustawy z dnia 20 czerwca 1985r. o prokuraturze
(Dz. U. z 2008r. Nr 7, poz. 39, ze zm.). Prokuratora
nie dotyczy wymóg uprzedniego wyczerpania środków zaskarżenia, co wynika z art. 52 § 1 p.p.s.a.
W myśl art. 52 § 1 p.p.s.a., skargę do sądu administracyjnego można wnieść po wyczerpaniu środków
zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie,
chyba że skargę wnosi prokurator lub Rzecznik Praw
Obywatelskich.
Wskazać należy, iż po wniesieniu skargi Sąd, zgodnie z art. 147 p.p.s.a. w razie jej uwzględnienia, orzeka o nieważności uchwały albo stwierdza, że wydana została z naruszeniem prawa, jeżeli przepis
szczególny wyłącza stwierdzenie jej nieważności.
Wprowadzając sankcję nieważności 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 być to naruszenia istotne
lub nieistotne (por. art. 91 ustawy). 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 także 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 2001, z. 1 – 2,
str. 101 – 102).
W judykaturze za istotne naruszenie prawa (będące
podstawą do stwierdzenia nieważności aktu) przyjmuje się, że są to takiego rodzaju naruszenia prawa
jak: podjęcie uchwały przez organ niewłaściwy, brak
podstawy do podjęcia uchwały określonej treści,
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niewłaściwe zastosowanie przepisu prawnego będącego podstawą podjęcia uchwały, naruszenie
procedury podjęcia uchwały (vide: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 lutego 1998r.,
sygn. akt II SA/Wr 1459/97, OwSS 1998/3/79, wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 lutego
1996r., sygn. akt SA/Gd327/95, OwSS 1996, Nr 3,
poz. 90).
Stwierdzenie nieważności uchwały może nastąpić
więc tylko wtedy, gdy uchwała pozostaje w wyraźnej sprzeczności z określonym przepisem prawnym,
co jest oczywiste i bezpośrednie oraz wynika to
wprost z treści tego przepisu. Nie jest zaś konieczne
rażące naruszenie, warunkujące stwierdzenie nieważności decyzji czy postanowienia, o jakim mowa
w przepisie art. 156 § 1 k.p.a. Natomiast w przypadku nieistotnego naruszenia nie stwierdza się nieważności uchwały lub zarządzenia, ograniczając się
do wskazania, iż uchwałę lub zarządzenie wydano
z naruszeniem prawa.
Uwzględniając przytoczone zasady oceny obowiązującej w postępowaniu sądowoadministracyjnym
należy stwierdzić, że zaskarżona uchwała w części
objętej skargą została podjęta z istotnym naruszeniem wskazanych dalej przepisów.
Przedmiotem kontroli Sądu jest uchwała z dnia
25 sierpnia 2009r. Nr XXIII/139/09 Rada Gminy Trzebiel w sprawie opłat za świadczenia prowadzonego
przez Gminę Trzebiel publicznego przedszkola samorządowego.
Zdaniem Sądu, w pierwszej kolejności przesądzenia
wymagała kwestia charakteru prawnego zaskarżonej
uchwały, jako zagadnienia o najdalej idących konsekwencjach dla bytu prawnego tego aktu. Co prawda
brak jest legalnej definicji aktu prawa miejscowego,
jednakże w orzecznictwie i doktrynie ugruntował się
pogląd, iż aktem prawa miejscowego jest akt, którego adresatem jest szeroki krąg adresatów (którzy
mogą być jednak w jakiś sposób określeni) oraz
został wydany na podstawie i w granicach upoważnienia ustawowego (m.in. wyrok Naczelnego Sądu
Administracyjnego z dnia 5 kwietnia 2002r., sygn.
akt l SA 2160/2001, LEX 81765, wyrok Naczelnego
Sądu Administracyjnego z dnia 3 października
2006r., sygn. akt l OSK 908/06, niepublik., wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 listopada 2005r., sygn. akt l OSK 971/05, LEX Nr 196727).
Obecnie nie budzi już wątpliwości, że uchwała podejmowana na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (jednolity tekst: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) –
dalej jako „ustawa oświatowa" jest aktem normatywnym o charakterze aktu prawa miejscowego.
Pogląd taki zaprezentowany w orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 listopada
2005r. (l OSK 971/05, LEX Nr 196727) został zaaprobowany i podzielony również w innych orzeczeniach
sądów administracyjnych. W ocenie tego Sądu, za
takim charakterem uchwały podejmowanej na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 14 ust. 5
ustawy oświatowej przemawia przede wszystkim to,
że jest ona wydawana na podstawie upoważnienia
ustawowego i zawiera normy prawne, które adre-
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sowane są do każdego, w określonym w normie
stanie hipotetycznym. Adresatem norm zawartych
w takiej uchwale będzie bliżej nieokreślona grupa
rodziców lub opiekunów prawnych dzieci objętych
wychowaniem przedszkolnym.
W zaskarżonej uchwale Rada Gminy Trzebiel uchwaliła między innymi:
w § 2 ust. 1 wprowadzenie odpłatności za zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz dydaktyczne
wykraczające ponad podstawę programową,
realizowane w szczególności jako:
1) zajęcia rozbudzające u dzieci zainteresowania
otaczającym światem poprzez wyjścia plenerowe oraz gry i zabawy badawcze;
2) zajęcia i zabawy tematyczne wspomagające
rozwój społeczno – emocjonalny dziecka;
3) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia artystyczne u dzieci;
4) zajęcia i gry ruchowe wspomagające rozwój
dziecka;
5) gry i zabawy wspomagające i korygujące
rozwój mowy dziecka;
w § 2 ust. 2 ustalenie ww. opłaty na poziomie
0,10% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, za jedną godzinę pobytu dziecka w przedszkolu;
w § 2 ust. 3 przyjmując określenie, iż opłatę
miesięczną ustala się na podstawie stawki odpłatności, o której mowa w ust. 2 oraz ilości
godzin dziennego pobytu dziecka w przedszkolu powyżej podstawy programowej w zaokrągleniu do pełnego złotego w górę.
Uchwalając powyższe regulacje jako podstawę
prawną aktu normatywnego Rada Gminy Trzebiel
wskazała art. 14 ust. 5 ustawy oświatowej, oraz
art. 18 ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (dalej zwaną - "u.s.g.").
Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy oświatowej opłaty za
świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli
publicznych ustala rada gminy, a w przypadku innych przedszkoli publicznych - organy prowadzące
te przedszkola, z uwzględnieniem art. 6 pkt 1.
W myśl art. 6 ust. 1 ustawy oświatowej przedszkolem publicznym jest przedszkole, które:
1. prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie
w zakresie co najmniej podstawy programowej
wychowania przedszkolnego;
2. przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
3. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
Zaskarżona uchwała jest aktem normatywnym
o charakterze aktu prawa miejscowego. Została ona
wydana na podstawie upoważnienia ustawowego
i zawiera normy prawne adresowane do bliżej nieokreślonej i nieograniczonej liczby osób, które znaj-
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dą się w określonym stanie hipotetycznym – w tym
przypadku do rodziców i opiekunów dzieci objętych
wychowaniem przedszkolnym. Nie można przy tym
w żadnym wypadku stwierdzić, aby krąg tych osób
był w jakikolwiek sposób związany strukturalnie
(organizacyjnie) z gminą, gdyż ich związek z gminą
wynika wyłącznie z faktu zamieszkiwania na jej terenie i korzystania z przedszkola publicznego.
Z treści art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty
wynika, że zakres udzielonego radzie upoważnienia
sprowadza się do ustalenia opłaty. Opłata stanowi
zaś instytucję prawnofinansową, której istotną cechą jest ekwiwalentność. Pobiera się ją w związku
z wyraźnie wskazanymi usługami i czynnościami
organów państwowych lub samorządowych, dokonywanych w interesie konkretnych podmiotów.
Opłata stanowi zatem swoistą zapłatę za uzyskanie
zindywidualizowanego świadczenia oferowanego
przez podmiot prawa publicznego.
Przepis art. 14 ust. 5 ustawy oświatowej zawiera
upoważnienie ustawowe dla rady gminy do wydania aktu prawa miejscowego w przedmiocie opłat za
świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli
publicznych. W wyroku z dnia 31 marca 2009r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (sygn.
akt IV SA/Gl 671/08 Wspólnota rok 2009, Nr 31,
str. 42) orzekł, iż art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 ze zm.) zawiera upoważnienie
ustawowe dla rady gminy do wydania aktu prawa
miejscowego w przedmiocie opłat za świadczenia
prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych.
Przedszkole publiczne prowadzi bezpłatne nauczanie
i wychowanie co do zasady w zakresie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego, określonej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
(Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz. 17). Działalność przedszkoli w pozostałym zakresie, w szczególności obejmującym zajęcia ponadprogramowe jest odpłatna. Gmina zatem nie jest uprawniona do pobierania od rodziców (opiekunów) dzieci korzystających z przedszkoli publicznych opłat za zajęcia, które mieszczą
się w ramach określonych w załączniku Nr 1 do
wspomnianego wyżej rozporządzenia. Opłaty mogą
dotyczyć wyłącznie świadczeń w załączniku tym nie
wymienionych.
Skoro brak jest podstaw prawnych do pobierania
opłat za nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej, należy przyjąć, że nie istnieje
podstawa do pobierania opłaty za sam fakt uczęszczania dziecka do przedszkola (z pominięciem opłat
za posiłki i zajęcia ponadprogramowe). Przedszkole
publiczne powinno bowiem prowadzić bezpłatne
nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej
podstaw programowych wychowania przedszkolnego.
Uchwała powinna precyzyjnie określać poszczególne świadczenia przekraczające podstawę programową oferowane przez przedszkole publiczne,
a także co składa się na każde z tych świadczeń. Or-
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gan samorządu terytorialnego, ustanawiając opłatę
powinien określić jej wysokość za każde ze świadczeń z osobna. Powinien również wykazać, iż wysokość opłaty pozostaje w związku przyczynowym
z oferowanym świadczeniem. Zdaniem Sądu sposób ustalenia odpłatności powinien być przekonujący, oparty na kalkulacji ekonomicznej i zasadzie
ekwiwalentności oraz przekonująco uzasadniony.
Realizacja tych wskazań po pierwsze pozwoli na
kontrolę czy opłatą nie są objęte świadczenia bezpłatne według art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy oświatowej,
a po drugie sprawi, że zakres oferowanych świadczeń ponadprogramowych oraz odpowiadający im
taryfikator staną się czytelne, co będzie miało istotne znaczenie dla rodziców (opiekunów) dziecka przy
wyborze poszczególnych odpłatnych świadczeń
dodatkowych, odpowiadających potrzebom dziecka
oraz ich możliwościom zarobkowym i majątkowym.
Zaskarżona uchwała nie odpowiada wskazanym
wyżej wymogom. Generalizuje ona bowiem zakres
ponadprogramowych zajęć przez odwołanie się do
pojęć obecnych również w podstawie programowej
lub prowadzi do istotnych wątpliwości w rozróżnianiu desygnatów określonych w § 2 pkt 1 – 3 uchwały
z dnia 25 sierpnia 2009r. Nr XXIII/139/09 Rady Gminy Trzebiel. Wskazany paragraf nie zawiera omówionej powyżej konkretyzacji świadczeń objętych
odpłatnością. Chodzi bowiem o takie określenie
zajęć świadczonych przez przedszkole, przekraczających czas realizacji podstawy programowej, które
nie będzie rodzić wątpliwości co do zakresu ich pokrywania się z zajęciami wymienionymi w załączniku
Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. Zaskarżona uchwała nie
zawiera także analizy ekonomicznej i indywidualizacji świadczeń wykraczających poza podstawę programową, co jest podstawowym warunkiem kontroli ekwiwalentności opłat za świadczenia. Brak jest
powiązania godzinowej wysokości opłaty za wska-
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zane „świadczenia ponadprogramowe” z ich realnym kosztem. Przyjęcie w § 2 ust. 1 abstrakcyjnie
ujmowanej typizacji zajęć i przyporządkowanie im
w § 2 ust. 2 godzinowej opłaty stałej uniemożliwia
zatem adresatom uchwały rozpoznanie, a zatem
także kontrolę, czy w opłacanych zajęciach mieszczą
się rzeczywiście świadczenia przekraczające podstawy programowe wychowania przedszkolnego
wymienione w załączniku Nr 1 do rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej oraz jakie są ich rzeczywiste koszty. Taka konstrukcja świadczeń oraz
odpowiadającej im opłaty stałej nie dostarcza także
precyzyjnego kryterium ustanawiającego odrębność
tego kosztu od innych kosztów funkcjonowania placówki oświatowej.
Tak sformułowane przepisy zaskarżonej uchwały
naruszają art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty oraz nie uwzględniają
treści art. 6 ust. 1 ustawy, co tym samym spowodowało przekroczenie granic delegacji ustawowej
przewidzianej w wyżej wymienionych przepisach.
Przepis art. 94 ust. 1 u.s.g., przewidujący ograniczenie czasowe możliwości stwierdzenia nieważności
uchwały lub zarządzenia organu gminy, nie dotyczy
aktów prawa miejscowego. Sąd administracyjny
władny jest zatem na podstawie art. 147 § 1 p.p.s.a.
stwierdzić nieważność w całości lub w części uchwały rady gminy będącej aktem prawa miejscowego
w każdym czasie, o ile uchwała ta została wydana
z naruszeniem prawa.
Mając powyższe na uwadze Sąd na podstawie
art. 147 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
(Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.) stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej
§ 2 ust. 1 – 3.
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