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Uchwała Rady Miejskiej w Drezdenku Nr VI/43/2011 z dnia 29 marca
2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/237/09 Rady Miejskiej
w Drezdenku z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie określenia zasad
udzielania dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
oraz zbiorników bezodpływowych na terenie miasta i gminy Drezdenka
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Uchwała Rady Miejskiej w Łęknicy Nr V.28.2011 z dnia 29 marca
2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łęknica na lata 2007 – 2012
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Uchwała Rady Miejskiej w Łęknicy Nr V.30.2011 z dnia 29 marca
2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat
za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczanie w nim urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych nie związanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
oraz reklam
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2011r. w sprawie określenia górnych stawek za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróşniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
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Uchwała Rady Gminy w Przewozie Nr VI/22/2011 z dnia 29 marca
2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/205/97 Rady Gminy
w Przewozie z dnia 24 czerwca 1997r. w sprawie utworzenia zakładu
budşetowego „Zakład Gospodarki Komunalnej” w Przewozie
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Uchwała Rady Gminy Trzebiel Nr V/27/2011 z dnia 29 marca 2011r.
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wyznaczenia inkasentów, wysokości i terminów wypłaty wynagrodzenia za inkaso
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Uchwała Rady Gminy Trzebiel Nr V/29/2011 z dnia 29 marca 2011r.
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich
pobierania
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Uchwała Rady Gminy Trzebiel Nr V/32/2011 z dnia 29 marca 2011r.
w sprawie określenia górnych stawek za usługi w zakresie odbierania
odpadów komunalnych oraz opróşniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
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Uchwała Rady Gminy Zielona Góra Nr VI.62.2011 z dnia 29 marca
2011r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Nowym Kisielinie
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Uchwała Rady Gminy Zielona Góra Nr VI.63.2011 z dnia 29 marca
2011r. nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zielonej Górze
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Uchwała Rady Miejskiej w Babimoście Nr VII/27/11 z dnia 30 marca
2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m 2
pasa drogowego dróg gminnych

5549

Uchwała Rady Miejskiej w Babimoście Nr VII/29/11 z dnia 30 marca
2011r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku
w Gminie Babimost
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Uchwała Rady Miejskiej w Babimoście Nr VII/30/11 z dnia 30 marca
2011r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniań przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, opróşniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych na terenie gminy Babimost
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Uchwała Rady Miejskiej w Lubniewicach Nr VI/34/2011 z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia warunków i tryb finansowania realizacji zadania dotyczącego tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu
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Uchwała Rady Miejskiej w Lubniewicach Nr VI/38/2011 z dnia 30 marca 2011r.
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Uchwała Rady Gminy Niegosławice Nr VI/30/2011 z dnia 30 marca
2011r. w sprawie programu współpracy gminy Niegosławice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
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Uchwała Rady Gminy Niegosławice Nr VI/32/2011 z dnia 30 marca
2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw
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Uchwała Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich Nr VI/47/11 z dnia
30 marca 2011r. w sprawie zasad zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań polegających na usuwaniu, transporcie i utylizacji elementów i materiałów zawierających azbest z obiektów budowlanych
połoşonych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie ze środków budşetu
gminy

5568

Uchwała Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich Nr VI/48/11 z dnia
30 marca 2011r. w sprawie ustalenia zasad dofinansowania budowy
przydomowych urządzeń związanych z ochrona wód

5572

Uchwała Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich Nr VI/55/11 z dnia
30 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Strzelcach Krajeńskich i utworzenia Strzeleckiego
Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Strzelcach
Krajeńskich

5576

Uchwała Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich Nr VI/56/11 z dnia
30 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
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Uchwała Rady Gminy Szczaniec Nr VI/32/11 z dnia 30 marca 2011r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w naleşnościach pienięşnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowiń będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
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Uchwała Rady Gminy Kłodawa Nr VIII/40/11 z dnia 20 kwietnia 2011r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg
w spłacie naleşności pienięşnych mających charakter cywilnoprawny,
warunków dopuszczalności i pomocy publicznej w przypadkach,
w których ulga stanowi pomoc publiczną oraz wskazania organu
i osób uprawnionych do udzielania ulg

5583

Uchwała Rady Gminy Kłodawa Nr VIII/41/11 z dnia 20 kwietnia 2011r.
w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Kłodawa

5585

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 53

– 5514 –

Poz. 1023

UCHWAŁY RAD POWIATU
1059

1060

1061

1062
1063

–

–

–

–
–

Uchwała Rady Powiatu Zielonogórskiego Nr V/34/11 z dnia 24 marca
2011r. w sprawie utworzenia przedszkola specjalnego w Specjalnym
Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sulechowie
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Uchwała Rady Powiatu Słubickiego Nr VII/51/11 z dnia 29 marca
2011r. o zmianie uchwały Nr III/26/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia
25 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok
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Uchwała Rady Powiatu Słubickiego Nr VII/52/11 z dnia 29 marca
2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu
udzielania ulg w spłacie naleşności pienięşnych mających charakter
cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Słubickiemu lub jego
jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowiń będzie pomoc publiczną
oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg

5593

Uchwała Rady Powiatu Słubickiego Nr VII/54/11 z dnia 29 marca
2011r.

5596

Uchwała Rady Powiatu w Sulęcinie Nr VI/35/11 z dnia 29 marca 2011r.
w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i przechowywanie usuniętego pojazdu
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Informacja Burmistrza Miasta Lubsko Nr GK.7113.1.2011 z dnia
29 marca 2011r.
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ZARZĄDZENIE NR 5/2011
WÓJTA GMINY SKĄPE
z dnia 30 marca 2011r.
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Skąpe
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Nr 1/2009 Wójta Gminy Skąpe z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Gminy Skąpe (Dziennik
Urzędowy Woj. Lubuskie Nr 8, poz. 196) zmienionego zarządzeniem Nr 6/2009 Wójta Gminy Skąpe
z dnia 2 marca 2009r. w sprawie zmiany zarządzenia
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Gminy Skąpe (Dziennik Urzędowy Woj. Lubuskiego
Nr 41, poz. 577) wprowadza się następujące zmiany:
1. § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W skład Urzędu wchodzą referaty i następujące samodzielne stanowiska pracy:
Referat finansowo – budşetowy (FB)

Samodzielne stanowisko ds. Biura Rady
i Archiwum (BRA)
Samodzielne stanowisko ds. Sekretariatu
(SK)
Samodzielne stanowisko ds. Kadr, Oświaty
i Kultury (KO)
Samodzielne stanowisko ds. Budownictwa
i Zamówień Publicznych (BZP)
Samodzielne stanowisko ds. Gospodarki
gruntami, Gospodarki komunalnej, lokalowej
i Rolnictwa (GR)
Samodzielne stanowisko ds. Gospodarki
przestrzennej i Ochrony środowiska (GŚ)
Samodzielne stanowisko ds. Organizacyjnych, Obywatelskich i Działalności Gospodarczej
(SO)
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Samodzielne stanowisko ds. Organizacyjnych, Obywatelskich, Obronnych, Obrony Cywilnej, Zarządzania kryzysowego (OZK)

Poz. 1023

Informatyki

g) informowanie i sygnalizowanie właściwym
organom o przypadkach nieprzestrzegania innych przepisów sanitarno – porządkowych,
o ochronie środowiska, o ochronie mienia
i zdrowia ludzkiego, a takşe przepisów przeciwpoşarowych i innych dotyczących ochrony porządku publicznego na terenie Gminy,

Samodzielne stanowisko ds. Funduszu Alimentacyjnego (FA)

h) reagowanie na wszelkiego rodzaju nieprawidłowości związane z posiadaniem zwierząt domowych i gospodarczych;

Samodzielne stanowisko ds. Rozwoju Lokalnego i Promocji Gminy
Samodzielne
(INF)

stanowisko

ds.

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych (POI)
Radca prawny (RP)
Straşnik gminny (STG)”
2. W § 25 skreśla się pkt 4,
3. Dodaje się § 28c w brzmieniu:
„1) realizacja uchwał Rady w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy, w tym przede wszystkim:
a) kontrola utrzymania porządku i czystości na
terenie Gminy, estetycznego wyglądu obiektów
i urządzeń uşyteczności publicznej, instytucji, zakładów pracy oraz posesji prywatnych i ich otoczenia,
b) kontrola poprawności oznakowania ulic
(w tym znaków drogowych) i posesji, stanu ich
zabezpieczenia oświetlenia oraz estetyki napisów, miejsc plakatowania i wywieszania ogłoszeń,
c) kontrola wykonywania zadań i obowiązków
nałoşonych na administratorów i gospodarzy
domów,
d) oddziaływanie na słuşby odpowiedzialne za
sprawne funkcjonowanie urządzeń komunalnych,
e) podejmowanie działań interwencyjnych na
podstawie skarg i wniosków od mieszkańców
Gminy,
f) ustalenie osób prawnie odpowiedzialnych za
utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy oraz dopuszczających się wykroczeń w tym
zakresie,

2) przestrzeganie prawa, rzetelne, bezstronne
i terminowe wykonywanie poleceń przełoşonych;
3) poszanowanie powagi, honoru i godności
obywateli i własnej;
4) podejmowanie interwencji w sytuacjach zagroşenia şycia, zdrowia lub mienia, a takşe
w przypadku naruszenia dóbr osobistych obywateli;
5) zachowanie uprzejmości i şyczliwości w kontaktach z obywatelami, przełoşonymi, podwładnymi oraz współpracownikami;
6) stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
7) udział w akcjach i szkoleniach;
8) prowadzenie na bieşąco dokumentacji
Straşnika i sporządzanie notatek z podejmowanych czynności słuşbowych;
9) uczestniczenie w odprawach przed rozpoczęciem pracy;
10) przestrzeganie zasad noszenia munduru
i dbałośń o estetyczny wygląd zewnętrzny;
11) przestrzeganie norm kulturalnego zachowania się w czasie pracy i poza nią;
12) dbałośń o powierzony sprzęt i wyposaşenie;
13) wykonywanie powierzonych zadań w wyznaczonym terminie;
14) dbanie o dobre imię Straşy.”
4. Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie:

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 53

– 5516 –

§ 2. Zarządzenie wchodzi w şycie po upływie
14 dni od jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Poz. 1023

Województwa Lubuskiego.
Wójt Gminy
Zbigniew Woch
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Poz. 1024

1024
UCHWAŁA NR V/30/11
RADY GMINY BRODY
z dnia 24 marca 2011r.
w sprawie przyjęcia „Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest,
pochodzących z obiektów budowlanych położnych na terenie gminy Brody”
10 2 4

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7
ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz uchwały Nr XLIV/307/10
Rady Gminy Brody z dnia 12 listopada 2010 roku
w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Brody na lata 2010 – 2032” zmienionej uchwałą
Nr IV/15/11 Rady Gminy Brody z dnia 14 lutego
2011r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XLIV/307/10
Rady Gminy Brody z dnia 12 listopada 2010 roku
w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Brody na lata 2010 – 2032” w związku z art. 403
ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 25,
poz. 150 z póŝn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Regulamin dofinansowania
kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest,
pochodzących z obiektów budowlanych połoşonych
na terenie Gminy Brody", stanowiący załącznik Nr 1
do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Brody.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Jadwiga Łanicka
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr V/30/11
Rady Gminy Brody
z dnia 24 marca 2011r.
REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW
USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH
AZBEST, POCHODZĄCYCH Z OBIEKTÓW BUDOWLANYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY BRODY
§ 1. 1. Regulamin określa zasady przyznawania
dofinansowania do poniesionych kosztów usuwania
i utylizacji materiałów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych połoşonych na
terenie gminy Brody.
2. Środki na dofinansowanie kosztów usuwania
wyrobów zawierających azbest pochodziń będą
z budşetu gminy. Środki na dofinansowanie mogą
takşe pochodziń z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-

ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
3. Dofinansowaniem objęte będą w pełnej wysokości:
1) koszty demontaşu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pozyskanych w trakcie wymiany pokryń dachowych lub
2) koszty transportu i unieszkodliwiania wyrobów
zawierających azbest pozyskanych w trakcie
wymiany pokryń dachowych.
4. Kwota dofinansowania będzie określona na
podstawie przedłoşonej faktury VAT (lub rachunku).
wystawionej przez firmę świadczącą usługi wyłonioną zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. 2007 Nr 223,
poz. 1655 z póŝn. zm.).
5. Dofinansowanie przysługuje osobom fizycznym, mającym tytuł własności do nieruchomości
znajdującej się na terenie Gminy Brody w okresie od
złoşenia wniosku do jego realizacji z zastrzeşeniem,
şe nieruchomośń nie jest wykorzystywana na cele
działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy
z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007r. Nr 155, poz. 1095 z póŝn.
zm.)
6. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montaşem nowych pokryń dachowych, a takşe nie obejmuje kosztów wykonania dokumentacji technicznej. W/w koszty pokrywa w całości wnioskodawca.
7. Dofinansowanie nie obejmuje refundacji za
usuwanie odpadów azbestowych z wymiany pokryń
dachowych wywiezionych we własnym zakresie
przed złoşeniem wniosku.
8. Demontaş, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest odbywań się będzie na zamówienie publiczne Gminy Brody przez firmę posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach
(Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z póŝn. zm.)
9. Dofinansowanie przyznaje się tylko raz dla
danego obiektu budowlanego.
§ 2. 1. Osoby ubiegające się o uzyskanie dofinansowania zadania określonego w § 1 ust. 3 pkt 1
lub 2 winny złoşyń w Urzędzie Gminy Brody stosowny wniosek o uzyskanie dofinansowania zadania
określonego w § 1 ust. 3 pkt 1 lub 2 (druk zał. Nr 2).
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2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 naleşy
dołączyń:

roku. Wnioski złoşone po tym terminie uwzględnione będą w planie na rok następny.

1) informację o wyrobach zawierających azbest
i miejscu ich wykorzystywania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 paŝdziernika 2003r.
w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń,
w których był lub jest wykorzystywany azbest
(Dz. U. z 2003 Nr 192, poz. 1876 ze zm.) - (druk
zał. Nr 3).

2. Wnioski kompletne, po dokonaniu oceny formalnej, rozpatrywane będą wg kolejności ich złoşenia, aş do wyczerpania środków przewidzianych na
ten cel w danym roku. Wnioski niezrealizowane
z powodu wyczerpania środków finansowych na
dany rok, będą realizowane w pierwszej kolejności
w roku następnym, zgodnie z kolejnością złoşenia
wniosków oraz wysokością posiadanych na ten cel
środków.

2) ocenę stanu i moşliwości bezpiecznego uşytkowania wyrobów zawierających azbest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia
2004r w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego uşytkowania i usuwania wyrobów
zawierających azbest (Dz. U. z 2004 Nr 71,
poz. 649) - (druk zał. Nr 4)
3) oświadczenie o tym, ze wyroby zawierające
azbest pochodzą z dachu budynku, który nie
jest wykorzystywany na cele działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca
2004r. o swobodzie działalności gospodarczej.
(druk zał. Nr 5).
4) kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego własnośń nieruchomości, na której znajduje się obiekt budowlany pokryty azbestem.
W przypadku nieruchomości do której tytuł
prawny posiada kilka osób naleşy dołączyń
zgodę współwłaścicieli na wykonanie prac
związanych z usuwaniem elementów azbestowych lub materiałów zawierających azbest,
a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej –
uchwałę wspólnoty.
5) kopię potwierdzenia zgłoszenia w Starostwie
Powiatowym w Şarach zamiaru usunięcia wyrobów zawierających azbest z budynku, dokonanym na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót lub kopii pozwolenia na budowę
wymaganego w przypadku rozbiórki budynku
lub zmiany wyglądu obiektu.
§ 3. 1. Wnioski, o którym mowa w § 2 ust. 1 naleşy składań do realizacji do dnia 31 maja danego

3. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane,
do czasu ich uzupełnienia.
§ 4. 1. Wójt powołuje Komisję ds. rozpatrywania
i kwalifikacji złoşonych wniosków oraz nadzoru
i odbioru prac.
2. Zadaniem Komisji jest:
1) sprawdzanie zgodności złoşonych wniosków
pod względem formalnym,
2) przeprowadzenie wizji w terenie i sporządzenie
protokołu z wykonania prac w zakresie określonym we wniosku.
3. Komisja w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia
kompletnego wniosku oraz oględzin budynku, rozpatruje wniosek i kwalifikuje go do realizacji za zgodą Wójta Gminy, powiadamiając o tym pisemnie
wnioskodawcę.
4. Urząd Gminy w Brodach zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia niezapowiedzianych kontroli w trakcie realizacji zadania.
§ 5. Po wykonaniu robót Wnioskodawca przedkłada Wójtowi Gminy Brody informację o wyrobach
zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
23 paŝdziernika 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest
(Dz. U. z 2003 Nr 192, poz. 1876 z póŝn. zm.) - (druk
zał. Nr 6).
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr V/30/11
Rady Gminy Brody
z dnia 24 marca 2011r.

WNIOSEK
o dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Brody
Nr sprawy: ……………………..
Brody, dnia ………………………….………………
Wójt Gminy Brody
Rynek 2
68 - 343 Brody
I CZĘŚŃ
1. Imię i nazwisko wnioskodawcy ( właściciela budynku / działki ):
Imię……………………………………………….……………………………………………………………………….............
Nazwisko …………………………………………..…………………………………………………....................................
2. Adres zameldowania wnioskodawcy:
Ulica ……………………………………………………….……………….Nr domu………………………...........................
Kod pocztowy…………………………………………………….. miejscowośń……………………………......................
Tel. Kontaktowy………………..….………………………………………………………………..…………………..............
3. Lokalizacja planowanych prac:..…………………………………………………………………………….....................
4. Obręb i numer działki: ………………………………………….…………………………………………........................
5. Prace związane z usuwaniem azbestu obejmują:
● budynek mieszkalny

● budynek gospodarczy ( stodoła / obora)

● budynek garaşowy

● budynek uşyteczności publicznej

● inne
Wnoszę o dofinansowanie* :
a) kosztów demontaşu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pozyskanych w trakcie
wymiany pokryń dachowych
b) kosztów transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pozyskanych w trakcie wymiany
pokryń dachowych.
6. Charakterystyka prac – usuwanie azbestu obejmuje:
● płyty dachowe – płaskie / faliste

● płyty elewacyjne – płaskie / faliste

7. Przewidywane ilości odpadów zawierających azbest [m2 lub kg]: .................................................................
8. Planowany termin realizacji prac: od dnia ........................................do dnia………………………..……………..
………………..........................................
(podpis wnioskodawcy)
* - właściwe zaznaczyń
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II CZĘŚŃ – WYPEŁNIA KOMISJA:
Opinia komisji i kwalifikacja wniosku:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Podpis członków Komisji:
1) ………………………………

3) ………………………………

2) ………………………………

4) ……………………………...

III – POTWIERDZENIE WYKONANIA PRAC ( wypełnia Komisja)
Opinia Komisji:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Podpis członków Komisji:
1 ……………………………….…………………

3 ...............................................

2 …………………………………….……………

4 ...............................................

Wymagane załączniki do wniosku:
1) tytuł prawny (kserokopię odpisu z księgi wieczystej lub aktu notarialnego) do terenu, z którego będą usuwane odpady zawierające azbest.
2) zgoda współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest,
w przypadku obiektu do którego tytuł prawny posiada kilka osób.
3) informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania.
4) ocena stanu i moşliwości bezpiecznego uşytkowania wyrobów zawierających azbest.
5) kopia potwierdzenia zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Şarach zamiaru usunięcia wyrobów zawierających azbest z budynków, dokonanym na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót lub kopi pozwolenia na budowę wymaganego w przypadku rozbiórki budynku lub zmiany jego wyglądu.
6) Wniosek o odebranie odpadów zawierających azbest.
7) Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zastało zakończone.
8) Oświadczenie wnioskodawcy, şe wyroby zawierające azbest pochodzą z dachu budynku, który nie jest
wykorzystywany na cele działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej.
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr V/30/11
Rady Gminy Brody
z dnia 24 marca 2011r.

Informacja o wyrobach zawierających azbest1) i miejscu ich wykorzystania.
1. Miejsce, adres.........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
2. Właściciel, zarządca, uşytkownik*........................................................................................................................
a) osoba prawna – nazwa, adres..................................................................................................................
b) osoba fizyczna – nazwisko, imię, adres..........................................................................................................
3. Tytuł własności ..............................................................................................................................................
4. Nazwa/rodzaj wyrobu2) .......................................................................................................................................
5. Ilośń (m2, tony)3) ................................................................................................................................................
6. Przydatnośń do dalszej eksploatacji4) .................................................................................................................
7. Przewidywany termin usunięcia wyrobu ......................................................................................................
a) Okresowej wymiany z tytułu zuşycia wyrobu5) ........................................................................................
b) całkowitego usunięcia niebezpiecznych materiałów i substancji...............................................................
8. Inne, istotne informacje o wyrobach6)..............................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

Data ..................................

...............................................
Podpis

Objaśnienia:
*- niepotrzebne skreśliń
1) Za wyrób zawierający azbest, uwaşa się kaşdy wyrób o stęşeniu równym lub wyşszym od 0,1% azbestu.
2) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest naleşy stosowań następująca klasyfikację:
płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
rury i złącza azbestowo-cementowe,
izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
szczeliwa azbestowe,
taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
papier i tektura,
inne wyroby zwierające azbest, oddzielnie nie wymienione.
3) Podań podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, pomiar z natury).
4) Według „Oceny stanu i moşliwości bezpiecznego uşytkowania wyrobów zawierających azbest” – załącznik Nr 1 do rozporządzenia
ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie sposobów bezpiecznego uşytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest.
5) Na podstawie corocznego rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie dopuszczenia wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzania na polski obszar celny.
6) Np. informacje o oznaczenie na planie sytuacyjnym terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest.
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Załącznik Nr 4
do uchwały Nr V/30/11
Rady Gminy Brody
z dnia 24 marca 2011r.

OCENA
stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Miejsce/ obiekt/ urządzenie budowlane/ instalacja przemysłowa:…………………………………………...…………
……………………………………….……………………………………………………………………………………………..
Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej:…………………………………………
……………………………………………………………………..……………………………………………………………….
Pomieszczenie: ………………………………………………………….….……………………………………………………
Rodzaj/ nazwa wyrobu1) …………………………………………………..……………………………………………………
Ilośń wyrobów (m2, tony)2) ……………………………………………….………………………………………………….

Grupa/ Nr
I.
1.
2.
3.
4.
II.
5.
6.
III.
7.
8.
9.
IV.
10.
11.
12.
V.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
VI.
20.
21.
22.
23.
VII.
24.

Wyrób- rodzaj
Sposób zastosowania azbestu
Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)
Tynk zawierający azbest
Lekkie płyty izolacyjne z azbestem
(cięşar obj. < 1000kg/m3)
Pozostałe wyroby z azbestem
Rodzaj azbestu
Azbest chryzotylowy
Inny azbest (np. krokidolit)
Struktura powierzchni wyrobu z azbestem
Rozluŝniona (naruszona) struktura włókien
Mocna struktura włókien, lecz bez albo z niewystarczającą
powłoką farby zewnętrznej
Pomalowana i nieuszkodzona powłoka zewnętrzna
Stan zewnętrzny wyrobu z azbestem
Duşe uszkodzenia
Małe uszkodzenia
Brak
Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem
Wyrób jest przedmiotem jakichś prac
Wyrób przez bezpośrednią dostępnośń naraşony na uszkodzenia (do wysokości 2 m)
Wyrób naraşony na uszkodzenia mechaniczne
Wyrób naraşony na wstrząsy i drgania
Wyrób naraşony na działanie czynników atmosferycznych (na
zewnątrz obiektu)
Wyrób znajduje się w zasięgu silnych ruchów powietrza
Wyrób nie jest naraşony na wpływy zewnętrzne
Wykorzystanie pomieszczenia
Regularnie przez dzieci, młodzieş lub sportowców
Trwałe lub częste przebywanie w pomieszczeniach innych
osób
Czasowo wykorzystywane pomieszczenie
Rzadko wykorzystywane pomieszczenie
Usytuowanie wyrobu
Bezpośrednio w pomieszczeniu

Ocena

Przyjęta
punktacja
30
30
25
10
5
15
30
10
0
30 3)
10 4)
0
15
10
10
10
10
10
0
35
30
20
10
30

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 53
25.
26.
27.

– 5523 –

Poz. 1024

Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innych pokryciem
W systemie wywietrzania pomieszczania (kanały wentylacyjne)
Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem,
ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem
wentylacyjnym

25
25
10

Suma punktów oceny …………………………
Stopień pilności I
(wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie)

65 i więcej punktów

Stopień pilności II
(ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku)

powyşej 35 do 60 punktów

Stopień pilności III
(ponowna ocena w terminie do 5 lat)

do 35 punktów

UWAGA: podkreśliń naleşy tylko jedną pozycję w grupie, jeśli wystąpi więcej niş jedna, podkreśliń naleşy
najwyşszą punktację. Zsumowań ilośń punktów, ustaliń ocenę końcową i stopień pilności.

………………………….
Oceniający: nazwisko i imię

…………………………….
Właściciel/ Zarządca

……………………………
Adres
Data ………………………..

1) Według klasyfikacji wyrobów przyjętych w sprawozdaniu rocznym- załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 paŝdziernika 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie
wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń,
w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876)
2) Zgodnie z inwentaryzacją i sprawozdaniem rocznym - § 7 wymienionego w odnośniku 1 rozporządzenia.
3) Duşe uszkodzenia- widoczne pęknięcia lub ubytki na powierzchni równej lub większej niş 3% powierzchni
wyrobu.
4) Małe uszkodzenia-brak widocznych pęknięń na powierzchni mniejszej niş 3% powierzchni wyrobu.
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Załącznik Nr 5
do uchwały Nr V/30/11
Rady Gminy Brody
z dnia 24 marca 2011r.

……………………………………………….
data

miejscowośń

………………………………..……………..……………….
Imię i nazwisko
…………………………….…………..…………………….
adres zamieszkania
…………………………………………..…………………..
Nr dowodu osobistego
OŚWIADCZENIE
Ja nişej podpisany/a oświadczam, şe wyroby zawierające azbest pochodzą z dachu budynku, który nie jest
wykorzystywany na cele działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie
działalności gospodarczej.

…………………………………………………….
podpis osoby składającej oświadczenie
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Załącznik Nr 6
do uchwały Nr V/30/11
Rady Gminy Brody
z dnia 24 marca 2011r.

Informacja o wyrobach zawierających azbest 1) których wykorzystywanie zostało zakończone
1. Miejsce, adres .......................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
2. Właściciel, zarządca, uşytkownik*....................................................................................................................
a) osoba prawna – nazwa, adres...................................................................................................................
b) osoba fizyczna – nazwisko, imię, adres....................................................................................................
3. Tytuł własności ....................................................................................................................................................
4. Nazwa/rodzaj wyrobu2) .....................................................................................................................................
5. Ilośń (m2, tony)3) ..............................................................................................................................................
6. Rok zaprzestania wykorzystywania wyrobów ................................................................................................
7. Planowane usunięcie wyrobów............................................................................................................……….
a. sposób.......................................................................................................................................................
b. przez kogo..................................................................................................................................................
c. termin………………………………..…………………………………………………………..…………………………

8. Inne, istotne informacje o wyrobach4)............................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data ..................................

...............................................
Podpis

Objaśnienia:
*- niepotrzebne skreśliń
1) Za wyrób zawierający azbest, uwaşa się kaşdy wyrób o stęşeniu równym lub wyşszym od 0,1% azbestu.
2) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest naleşy stosowań następująca klasyfikację:
płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
rury i złącza azbestowo-cementowe,
izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
szczeliwa azbestowe,
taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
papier i tektura,
inne wyroby zwierające azbest, oddzielnie nie wymienione.
3) Podań podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, spis z natury).
4) Np. informacje o oznaczeniu na planie sytuacyjnym.
10 2 4
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1025
UCHWAŁA NR V/32/11
RADY GMINY BRODY
z dnia 24 marca 2011r.
w sprawie uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2011 -2015
10 25

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.), oraz art. 110 ust. 10
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(tekst jednolity Dz. U z 2009r. Nr 175, poz. 1362
z póŝn. zm.), oraz art. 6 ust. 1 i 2 , art. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie (Dz. U 180, poz. 1493) uchwala się, co
następuje:

wiska przemocy w rodzinie konieczne jest jej zdefiniowanie. W niektórych przypadkach przejawy są
tak jednoznaczne, şe nie pozostawiają şadnych wątpliwości, w innych, bardziej złoşonych, niezbędne
jest określenie moşliwie jasnych kryteriów oceny.
Przemoc doznawana w rodzinie rodzi konsekwencje
niezmiernie głębokie i szkodliwe, dając o sobie znań
w postaci zaburzeń emocjonalnych w blişej lub dalszej perspektywie czasowej.

§ 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2015,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Według definicji zawartej w art. 2 pkt. 2 ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc to
jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra
osobiste osób wymienionych w pkt. 1 (członek rodziny – osoba najblişsza w rozumieniu art. 115
§ 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeksu Karnego), w szczególności naraşające te osoby na niebezpieczeństwo utraty şycia, zdrowia, naruszające ich
godnośń, nietykalnośń cielesną, wolnośń, w tym
seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a takşe wywołujące cierpienie i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Brody oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Brodach.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Przewodnicząca Rady
Jadwiga Łanicka
Załącznik
do uchwały Nr V/32/11
Rady Gminy Brody
z dnia 24 marca 2011r.
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011 – 2015
WSTĘP
Rodzina jest najwaşniejszym środowiskiem w şyciu
człowieka, kształtującym osobowośń, system wartości, poglądy, styl şycia. Rodzice czy opiekunowie są
wzorem dla dzieci. Waşną rolę w prawidłowo funkcjonującej rodzinie odgrywają wzajemne relacje
pomiędzy rodzicami oparte na miłości i zrozumieniu. W przypadku dezorganizacji rodzina nie jest
w stanie zrealizowań podstawowych zadań, role
wewnątrzrodzinne ulegają zaburzeniu, łamane są
reguły, a zachowania poszczególnych członków rodziny staje się coraz bardziej niezgodne z normami
prawnymi i moralnymi oraz oczekiwaniami społecznymi.
Przemoc domowa moşe byń zarówno skutkiem, jak
i przyczyną dysfunkcji w rodzinie. Bez wątpienia
naleşy zakwalifikowań ją do kategorii zachowań negatywnych o duşej szkodliwości społecznej. Mimo,
şe w relacjach międzyludzkich istniała ona zawsze,
o przemocy w rodzinie mówiono niewiele, jakby nie
postrzegając jej jako powaşnego zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny. Dla lepszego rozpoznania zja-

Na terenie Gminy Brody przemoc w rodzinie najczęściej występuje w rodzinach najuboşszych, jest powiązana z alkoholizmem, niskimi dochodami finansowymi na członka rodziny, niskim wykształceniem,
małą świadomością społeczną. Przypadki przemocy
najczęściej odbywają się w domach rodzinnych,
w zamkniętym kręgu osób, gdzie świadkami są jedynie członkowie rodziny. Praktycznie ofiary przemocy boją się, a jednokrotnie wstydzą się o tym
mówiń i rozgłaszań. Trudno jest im w tych sprawach
zeznawań w sądzie i dlatego wolą, aby przemoc ta
trwała. Tylko bardzo zdeterminowane ofiary przemocy decydują się na jej przerwanie poprzez zgłoszenie tego faktu odpowiednim organom. Występowanie zjawiska przemocy domowej w Gminie
Brody potwierdzają informacje uzyskane z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz z Posterunku
Policji w Brodach. Według policyjnych danych,
w roku 2010 zanotowano 45 interwencji domowych,
których przyczyną było spoşycie alkoholu i narkotyków, z tego sporządzono 3 Niebieskie Karty, 42 osoby zostały pouczone. Przez GOPS zostały załoşone
4 Niebieskie Karty.
Z uwagi na powyşsze fakty, konieczne jest podjęcie
działań, zmierzających w kierunku edukacji społeczeństwa, dostarczając wiedzy o zjawisku przemocy
i sposobach radzenia sobie z problemami. Niezbędne jest równieş zapewnienie profesjonalnej pomocy
ofiarom.
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1. Podstawa prawna
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz zasady postępowania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie określa ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180,
poz. 1493).
2. Adresaci programu
Program adresowany jest do mieszkańców Gminy
Brody.

Poz. 1025
a)

prowadzenie poradnictwa i interwencji
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – otwarcie Punktu Informacyjno– Konsultacyjnego,

b) udzielanie profesjonalnej pomocy ofiarom
przemocy w rodzinie,
c) spadek liczby rodzin, w których interwencje
podejmowane są wielokrotnie,
d) oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie w celu niwelowania negatywnych zachowań.

3. Cel główny programu

5. Realizatorzy programu

Przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie
i skuteczne rozwiązywanie problemów z nim związanych.

Podmioty działające w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie:

4. Cel szczegółowy 1:

Urząd Gminy,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

1. Rozwój współpracy w zakresie budowy spójnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii,

Działania:

Szkoły,

a) systematyczne monitorowanie zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy,

Przedszkole,
Gminna Biblioteka,

b) analiza skuteczności pomocy udzielanej rodzinom dotkniętym przemocą,

Policja,

c) systematyczne spotkania zespołu monitorującego zjawisko przemocy w gminie.

Punkt Konsultacyjny od Uzaleşnień,

Cel szczegółowy 2:
2. Podnoszenie świadomości społeczeństwa
gminy w zakresie skali i moşliwości przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
Działania:
a) systematyczne podnoszenie wiedzy (w szczególności wśród nauczycieli i słuşb społecznych) na temat przemocy w rodzinie,
b) zmiana postaw mieszkańców wobec przemocy w rodzinie,
c) stała edukacja środowiska lokalnego poprzez: ulotki, broszurki, festyny itp.
Cel szczegółowy 3:
3. Zwiększenie dostępności pomocy rodzinom,
w których stosowana jest przemoc, a w szczególności zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
Działania:

Słuşba Zdrowia,

Sąd Rejonowy w Şarach,
Kurator Sądowy.
6. Finansowanie
1. Budşet Gminy.
7. Monitoring, sprawozdawczość programu
Monitoring programu będzie polegał na zbieraniupodczas spotkań Zespołu Interdyscyplinarnegodanych, dotyczących zrealizowanych zadań w celu
ocenienia, czy program jest realizowany na bieşąco.
Wyşej wspomniane informacje będą uzyskiwane od
podmiotów zaangaşowanych w realizację programu, a podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie monitoringu zostanie koordynator programuGminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wyniki oraz
analiza przeprowadzonych działań będą przedkładane Radzie Gminy corocznie w terminie do 30 stycznia.
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Poz. 1026

1026
UCHWAŁA NR V/33/11
RADY GMINY BRODY
z dnia 24 marca 2011r.
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bledzew na lata
2011 -2016
10 2 6

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 9a
ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180,
poz. 1493 z póŝn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
§ 2. 1. Zasady funkcjonowania określają tryb
działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zwanego w dalszej
części ,,Zespołem”, działającego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493
z póŝn. zm.), zwanej w dalszej części ,,ustawą
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”.
2. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy osobom indywidualnym, rodzinom, grupom
problemowym bądŝ środowisku. Są to osoby z róşnych grup zawodowych reprezentujący instytucje
publiczne, odpowiedzialne za realizację zadań, m.in.:
przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty, policji, prokuratury,
kuratorskiej słuşby sądowej, ochrony zdrowia, lokalnych organizacji pozarządowych .

3. Zakres zadań realizowanych przez członków
ujęty zostanie w porozumieniach zawartych pomiędzy Wójtem Gminy a w/w podmiotami.
4. Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zaleşności od potrzeb, nie rzadziej jednak niş raz na trzy miesiące.
5. Z kaşdego spotkania zostaje sporządzony protokół zawierający: listę obecności, tematykę omawianych spraw ogólnych, przypadki indywidualne,
opis działań do podjęcia.
6. Spotkania organizowane są w siedzibie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach.
7. Uczestnictwo w spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego jest obowiązkowe.
8. Członkami Zespołu są:
a) dwaj przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach (w tym jeden pracownik
socjalny);
b) przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brodach;
c) przedstawiciel Posterunku Policji w Brodach
d) przedstawiciel ochrony zdrowia z terenu Gminy Brody;
e) przedstawiciel Zespołu Kuratorskiego Słuşby
Sądowej Sądu Rejonowego w Şarach;

3. Osoby wchodzące w skład Zespołu współpracują ze sobą w sposób skoordynowany podczas
spotkań grup roboczych, zapewniających skuteczne
reagowanie na problem.

f) przedstawiciel jednej z placówek oświatowych
z terenu Gminy Brody,

4. Przez problem rozumie się kaşdą trudną sytuację osoby, rodziny, grupy problemowej bądŝ środowiska związaną ze stosowaniem przemocy w rodzinie, których rozwiązanie wykracza poza kompetencje jednej instytucji i wymaga zaangaşowania
innych podmiotów.

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

§ 3. 1. Zespół działa przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodach, który zapewnia jego obsługę
organizacyjno-administracyjną.
2. Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie
porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy
a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą
w jego skład, zaś w przypadku pracowników samorządowych Gminy – wskazanych przez Wójta Gminy
Brody.

g) przedstawiciel organizacji pozarządowej z terenu Gminy Brody

10. Pierwsze posiedzenie Zespołu celem dokonania wyboru przewodniczącego zwołuje Wójt Gminy w terminie do 14 dni od daty zawarcia porozumień z podmiotami, o których mowa § 3 ust 8. Na
pierwszym posiedzeniu Zespołu na wniosek przewodniczącego wybierany jest takşe zastępca przewodniczącego.
11. Kolejne posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący, lub z jego upowaşnienia pod nieobecnośń zastępca przewodniczącego.
12. Zespół moşe tworzyń grupy robocze w celu
rozwiązywania problemów związanych z wystąpie-
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niem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach
13. Pracą Zespołu i grup roboczych koordynuje
Przewodniczący Zespołu.
14. Wszystkich członków Zespołu i grup roboczych obowiązuje zasada tajności informacji przekazywanych w ramach prac Zespołu bądŝ grupy.
15. W celu tworzenia lokalnych zintegrowanych
programów i kampanii profilaktycznych oraz lokalnej polityki społecznej w pracach uczestniczą wszyscy członkowie Zespołu .
§ 4. 1. Zgłoszenia sprawy na posiedzenie grup
roboczych moşe dokonań kaşdy członek Zespołu.
Przewodniczący Zespołu ustala skład, miejsce
i termin posiedzenia grupy roboczej w ciągu 7 dni
od momentu przyjęcia zgłoszenia. Zgłoszenie odbywa się poprzez przedstawienie Przewodniczącemu kwestionariusza zgłoszeniowego, z zaznaczeniem czy istnieje koniecznośń powołania grupy roboczej.
2. Przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenie
grupy roboczej podając termin, czas i miejsce. Zwołanie posiedzenia moşe mień formę pisemną, mailową lub telefoniczną. Dopuszcza się moşliwośń
przekazania w momencie zwoływania grupy roboczej kopii kwestionariusza zgłoszeniowego.
3. Skład grup roboczych moşe byń zmienny, uzaleşniony jest od problemu.
4. Posiedzenia grup roboczych odbywają się
w dni powszechne, w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej. Dopuszcza się moşliwośń organizacji posiedzenia na terenie innych instytucji lub
organizacji zaangaşowanych w udzielanie pomocy
oraz w innym terminie.
§ 5. 1. Przedstawiciele poszczególnych instytucji/jednostek zostają wskazani imiennie przez osoby
kierujące instytucjami/jednostkami.

Poz. 1026

2. Skład Zespołu zostanie ustalony zarządzeniem
Wójta Gminy Brody powołującym Zespół Interdyscyplinarny.
3. Członkowie Zespołu powoływani są na czas
nieokreślony.
4. Wójt odwołuje członka Zespołu z pełnienia
funkcji:
1) na jego wniosek,
2) na wniosek podmiotu, którego jest on przedstawicielem,
3) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
4) w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad poufności danych i informacji
uzyskanych w ramach działania w Zespole.
5) W przypadku rezygnacji lub zgonu członka Zespołu, w miejsce zwolnione Wójt powołuje innego członka Zespołu z tej samej instytucji, po
wskazaniu kandydatury przez organy podmiotów o których mowa § 3 ust. 8.
§ 6. Zarządzenie Wójta o powołaniu Zespołu doręcza się przełoşonym instytucji, o których mowa
w § 3 ust. 8 oraz ogłasza się w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Gminy Brody.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Brody.
§ 8. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Jadwiga Łanicka
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UCHWAŁA NR V/35/11
RADY GMINY BRODY
z dnia 24 marca 2011r.
w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z sal wiejskich na terenie Gminy Brody
10 2 7

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2
pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze
zm.) Rada Gminy Brody uchwala:
REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAL WIEJSKICH NA
TERENIE GMINY BRODY.
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1 Regulamin określa zasady korzystania oraz
wynajmowania sal wiejskich na terenie Gminy Brody.
2. Celem działania sal wiejskich jest:
a) organizacja imprez dla mieszkańców wsi,
b) organizacja spotkań sołtysa i rady sołeckiej
z organizacjami i środowiskami lokalnymi,
c) organizacja spotkań organizacji lokalnych
działających na terenie wsi,
d) promowanie sportu na wsi, podejmowanie
działań rekreacyjnych,
e) promocja Gminy.
3. Sale wiejskie są ogólnodostępnymi obiektami
publicznymi, w związku z tym uşytkownicy zobowiązani są do:
a) zachowania porządku i czystości
b)poszanowania mienia publicznego
c) kulturalnego zachowania się
Rozdział 2.
Zarządzanie majątkiem sal wiejskich
§ 2. 1. Sale wiejskie stanowią własnośń Gminy
Brody.
2. Sale wiejskie mogą byń:
a) odpłatnie wynajmowane
b) nieodpłatnie udostępniane na zebrania wiejskie organizowane przez Gminę Brody, zebrania i spotkania organizowane przez sołtysów, rady sołeckie, organizacje społeczne
działające w środowisku.
3. Wójt Gminy Brody moşe wyraziń zgodę na
zwolnienie z opłaty za wynajęcie sali wiejskiej na
zorganizowanie zabawy tanecznej przez radę sołecką bądŝ organizacje społeczne działające w środowisku wiejskim. Organizacje te są jednak zobowiązane
do uiszczenia kosztów zuşycia energii elektrycznej,

wody oraz kosztów odprowadzania (wywozu) ścieków.
4. Opiekunem sali wiejskiej w danej miejscowości jest sołtys wsi działający w imieniu Wójta Gminy.
5. Z pomieszczeń sali wiejskiej moşna korzystań
po wcześniejszym uzgodnieniu u sołtysa wsi.
Rozdział 3.
Wynajem sal wiejskich
§ 3. 1. Wynajęcia sal wiejskich odbywają się odpłatnie zgodnie ze stawkami ustalonymi zarządzeniem Wójta Gminy Brody.
2. Środki uzyskane z wynajęcia sal wiejskich stanowią dochód Gminy
3. Podstawą wynajęcia sali wiejskiej jest złoşenie
pisemnego wniosku o wynajęcie, który musi zawierań:
a) imię i nazwisko oraz adres osoby wynajmującej,
b) rodzaj imprezy na którą wynajmowana jest
sala,
c) datę i planowany czas korzystania z sali wiejskiej
d) zobowiązanie do pokrycia strat, naprawy
uszkodzonych urządzeń, elementów stanowiących wyposaşenie powstałych w trakcie
wynajęcia sali.
4. Przy kaşdorazowym przekazaniu sali wiejskiej
sołtys wsi wraz z osoba na rzecz której następuje
przekazanie sprawdzają stan pomieszczeń, urządzeń
oraz wyposaşenia, spisują stany liczników (wody
i energii). Strony podpisują stosowny protokół,
czynnośń ta zostaje powtórzona przy oddawaniu
obiektu.
5. Za ewentualne uszkodzenia odpowiada organizator korzystający z sali wiejskiej. Winien on usunąń powstałe usterki w terminie wskazanym przez
sołtysa wsi. W przypadku niezastosowania się do
powyşszych wytycznych, szkoda zostanie naprawiona z budşetu Gminy a osoba korzystająca z Sali
wiejskiej zostanie obciąşona kosztami naprawy.
Rozdział 4.
Finansowanie sal wiejskich.
§ 4. 1. Utrzymanie obiektów sal wiejskich finansowane jest bezpośrednio z budşetu Gminy, ze
środków funduszu sołeckiego.
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2. Gmina ponosi koszty utrzymania sali wiejskiej
w zakresie kapitalnych remontów, ogrzewania, dostaw energii elektrycznej i wody, odbioru ścieków
i odpadów.
3.Sołectwa, którym przekazano świetlice są zobowiązane do ich bieşącego utrzymania i dokonywania bieşących prac remontowych i konserwatorskich w miarę posiadanych środków.

Poz. 1027, 1028
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Brody.
§ 6. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Jadwiga Łanicka
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UCHWAŁA NR VII/32/11
RADY GMINY BLEDZEW
z dnia 28 marca 2011r.
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bledzew na lata
2011 -2016
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 31,
poz. 266 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bledzew
na lata 2011 – 2016 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bledzew.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Dawidowicz
Załącznik
do uchwały Nr VII/32/11
Rady Gminy Bledzew
z dnia 28 marca 2011r.
Wieloletni program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Bledzew w latach
2011 - 2016
Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb
mieszkaniowych wspólnoty samorządowej naleşy
do zadań własnych gminy a zasady i formy ochrony
praw lokatorów oraz zasady gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy reguluje obowiązująca ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71,
poz. 733). Poprzedni program obowiązywał w latach
2003 – 2008.

1. Wielkośń zasobów mieszkaniowych gminy
wyszczególnia załącznik Nr 1, znajduje się w nim
21 lokali mieszkalnych. Zasoby komunalne lokali
mieszkalnych przedstawiają się następująco:
1) liczba lokali mieszkalnych w budynkach będących własnością Gminy Bledzew wynosi 7.
2) liczba lokali w budynkach wspólnot mieszkaniowych wynosi 14.
Z ogólnej liczby lokali mieszkalnych 17 lokali przeznaczonych jest do sprzedaşy.
2. W zasobach mieszkaniowych nie ma obecnie
lokali socjalnych, pozyskiwanie lokali socjalnych
powinno następowań w wyniku poszukiwania istniejących obiektów i adaptowania ich na cele socjalne
lub budowanie nowych obiektów socjalnych.
3. Stan lokali w najblişszych latach będzie ulegał
zmniejszeniu w związku z planowaną sprzedaşą
mieszkań na rzecz najemców lub w drodze przetargu.
4. Stan techniczny mieszkaniowego zasobu
Gminy określa się na podstawie wyposaşenia lokali
mieszkalnych w wodociąg z sieci, kanalizację, centralne ogrzewanie, łazienkę.
5. Aktualny stan techniczny zasobu jest zróşnicowany pod względem standardu technicznego.
Program remontowy na lata 2011 – 2016 wymaga
zaangaşowania Gminy Bledzew w polepszenie standardu jakościowego zasobu mieszkaniowego.
6. Do remontów bieşących, mających na celu
utrzymanie zasobu mieszkaniowego w stanie nie
pogorszonym naleşy zakwalifikowań 100% powierzchni zasobów.
7. Mając na uwadze ograniczone środki finansowe Gminy Bledzew i wpływy z czynszów nie pla-
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nuje się w latach 2011 – 2016 remontów gruntownych, naleşy jednak w tym okresie realizowań następujący rzeczowy zakres robót:
1) roboty dekarsko – blacharskie,
2) wymiana instalacji elektrycznej,
3) roboty zduńskie,
4) wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej,
5) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
6) roboty ogólnobudowlane.
Wykonanie tych prac spowoduje podniesienie standardu lokali, poprawę stanu technicznego budynków, stworzenie lepszych warunków zamieszkania,
zmniejszenie kosztów ogrzewania mieszkań itp.
8. Sprzedaş lokali komunalnych w gminie realizowana jest w oparciu o uchwałę Nr LII/385/06 Rady
Gminy Bledzew z dnia 28 września 2006r. w sprawie
określenia zasad sprzedaşy lokali mieszkalnych,
uşytkowych, domów jednorodzinnych na rzecz najemców i dzierşawców, gruntów niezbędnych do
racjonalnego korzystania z tych lokali i domów jednorodzinnych oraz wydzierşawiania i najmu nieruchomości stanowiących własnośń Gminy Bledzew
oraz uchwałę Nr V/17/11 Rady Gminy Bledzew
z 27 stycznia 2011r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego własnośń Gminy Bledzew.
9. Lokale zbywane są aktualnym najemcom na
zasadach preferencyjnych, zachęcających do całkowitego wykupu mieszkań przeznaczonych do sprzedaşy.
10. Planuje się sprzedaş lokali mieszkalnych
w poszczególnych latach, a w szczególności Gmina
dąşyń powinna przede wszystkim do sprzedaşy lokali w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina jest właścicielem tylko jednego lokalu
mieszkalnego. Planowana sprzedaş lokali uzaleşniona jest od zainteresowania najemców wykupem
mieszkania.
11. Planuje się şe w zasobie pozostaną tylko lokale nie przeznaczone do sprzedaşy oraz w przyszłości lokale socjalne.
12. Czynsz najmu za 1m² powierzchni uşytkowej
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy ustala się na podstawie stawki bazowej
za 1m² powierzchni uşytkowej, z uwzględnieniem
czynników obnişających stawkę takich jak wyposaşenie lokalu w urządzenia techniczne i instalacje.
13. Ustala się następujące czynniki obnişające
stawkę bazową:
1) za brak centralnego ogrzewania – 5%,
2) za brak instalacji wodociągowej – 5%,
3) za brak WC – 5%.
14. Czynsz w kolejnych latach będzie wzrastał
w stopniu określonym na podstawie art. 9 ustawy
z dnia 21 czerwca 2001r.o ochronie praw lokatorów,

Poz. 1028

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego (Dz. U. z 2005 Nr 31, poz. 266).
15. Stawka czynszu za lokal socjalny nie moşe
przekraczań połowy stawki najnişszego czynszu
obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym.
16. Ustalanie stawki bazowej oraz czynszu za
uşywanie lokali naleşy do Wójta Gminy Bledzew.
17. Podwyşki czynszu nie mogą byń dokonywane
częściej niş co 6 miesięcy.
18. Gminnymi zasobami mieszkaniowymi zarządza Zakład Gospodarki Komunalnej w Bledzewie,
działający w formie samorządowego zakładu budşetowego. Zadaniem zakładu jest administrowanie
i gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy
w sposób zapewniający racjonalne gospodarowanie
zasobem i utrzymanie jego stanu technicznego na
odpowiednim poziomie.
19. Wspólnota mieszkaniowa moşe powierzyń
zarządzanie danym budynkiem mieszkalnym innemu podmiotowi posiadającemu stosowne uprawnienia do tego typu działalności. Przepisy ustawy
o gospodarce komunalnej precyzują şe działalnośń
wykraczająca poza zadania o charakterze uşyteczności publicznej nie moşe byń prowadzona w formie
samorządowego zakładu budşetowego. Istnieje zatem koniecznośń powierzenia administrowania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych prywatnym zarządcom.
20. Ŝródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej są dochody:
1) z czynszów za lokale mieszkalne i socjalne,
2) wpływy z opłat za najem pomieszczeń gospodarczych,
3) środki z budşetu Gminy na przeprowadzenie niezbędnych remontów.
21. Dodatkowym ŝródłem dochodów na finansowanie gospodarki mieszkaniowej moşe byń
sprzedaş lokali mieszkalnych przez Gminę ze szczególnym przeznaczeniem tych środków na inwestycje
i remonty budynków mieszkalnych.
22. Remonty i modernizacje finansowane będą
z wpływów z czynszów za lokale, z budşetu gminy
na remonty budynków w wysokości udziału gminy
we własności tego budynku, a takşe ze środków
gromadzonych na funduszu remontowym wspólnot
mieszkaniowych oraz wpłat na fundusz remontowy
pozostałych właścicieli lokali w budynkach wspólnot
mieszkaniowych. Przewiduje się dotacje celowe
z budşetu gminy na przeprowadzenie remontów
przekraczających moşliwości ich finansowania
z wpływów czynszowych oraz na utworzenie zasobu
lokali socjalnych.
23. Do planu przyjęto şe stawka czynszu i opłat
za najem pomieszczeń gospodarczych co roku będzie wzrastała o 10 % a zasoby malały o 10%
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Treść
Czynsz mieszkaniowy
Opłaty za pom. gosp.
Razem

2011
31.172,88
3.577,56
34.750,44
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2012
30.861,16
3.541,78
34.402,94

2013
30.552,54
3.506,36
34.058,90

24. W wydatkach związanych z kosztami utrzymania zasobów mieszkaniowych występują elementy kosztów zaleşne od jednostki administrującej zasobami mieszkaniowymi, jak równieş niezaleşne od
tej jednostki. W skład tych pierwszych wchodzą
koszty administracji. Do tych drugich moşna zaliczyń
pozostałą częśń kosztów eksploatacji (m.in. związanych z opłatami za energię elektryczną w pomieszczeniach wspólnych, usługi kominiarskie, deratyzacyjne itp.).
25. W przypadku kosztów administracji administrujący zasobami mieszkaniowymi powinien optymalizowań ich wysokośń i na bieşąco kontrolowań
skalę ich wzrostu.
26. Na wzrost pozostałych kosztów eksploatacji
decydujący wpływ będą miały czynniki niezaleşne
od
administracji
zasobów
mieszkaniowych
Koszty
Roboty dekarsko-blacharskie
Wymiana instalacji elektrycznej
Roboty zduńskie
Wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej
Roboty ogólno-budowlane
Koszty administracyjne
Amortyzacja
Razem

Poz. 1028
2014
30.247,02
3.471,29
34.718,31

2015
29.944,55
3.436,58
33.381,13

2016
29.645,11
3.402,21
33.047,32

(np. zmiany cen energii elektrycznej, zmiany cen
usług świadczonych przez poszczególne podmioty
gospodarcze na rzecz gospodarki mieszkaniowej).
27. Wysokośń kosztów technicznego utrzymania
będzie przede wszystkim zdeterminowana następującymi czynnikami:
a) przyjętym na szczeblu lokalnym programem
remontowym w gminnych zasobach,
b) zmianami cen na materiały budowlane i wykończeniowe oraz instalacje i urządzenia,
c) zmianami cen na usługi remontowo – modernizacyjne budynków i lokali mieszkalnych.
Wysokośń wydatków w kolejnych latach z podziałem
na koszty

2011
5.325,00
------------2.000,00

2012
6.000,00
5.000,00
2.000,00

2013
8.000,00
------------2.000,00

2014
5.000,00
5.000,00
2.000,00

2015
8.000,00
------------2.000,00

2016
10.000,00
5.000,00
2.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

-------------

5.000,00

-------------

7.986,00
10.425,44
4.014,00
34.750,44

2.470,00
10.320,94
3.612,00
34.402,94

5.631,00
10.176,90
3,251,00
34.058,90

8.677,00
10.115,31
2.926,00
33.718,31

5.734,00
10.014,13
2.633,00
33.381,13

3.763,00
9.914,32
2.370,00
33.047,32

28. Zmiany w polityce państwa spowodowały
przeniesienie na gminy obowiązku rozwiązywania
problemów mieszkaniowych najsłabszych grup ludności. Dotyczy to w szczególności udziału środków
pochodzących z budşetów lokalnych w pokryciu
wypłat dodatków mieszkaniowych. Wypłata dodatków mieszkaniowych stała się zadaniem własnym
samorządów lokalnych co przy istniejącej sytuacji
finansowej większości samorządów lokalnych powoduje, şe wykonanie tych zadań moşe byń utrudnione. Celem gminy powinna byń racjonalizacja
wydatków na wypłaty dodatków mieszkaniowych,
a w szczególności chodzi o uszczelnienie istniejącego systemu oraz zwiększenie roli dodatków mieszkaniowych w zapewnieniu godziwych warunków
şycia oraz warunków zamieszkiwania gospodarstwom domowym o najnişszych dochodach. Naleşy
zatem systematycznie korzystań z prawa do przeprowadzenia badania wywiadu środowiskowego,
weryfikując
prawdziwośń
danych
zawartych
w przedstawianych wnioskach o przyznanie dodatków mieszkaniowych.

29. W związku z pogarszającym się stanem technicznym mieszkaniowego zasobu Gminy konieczne
jest dokonywanie remontów mieszkań celem utrzymania ich w naleşytym stanie technicznym.
30. Sprzedaş lokali odbywań się będzie sukcesywnie w miarę zainteresowania najemców kupnem
lokali, a w szczególności ostatnich lokali stanowiących własnośń Gminy w budynkach wspólnot
mieszkaniowych celem całkowitego ich sprywatyzowania.
31. Gmina Bledzew będzie dąşyń do posiadania
takiej ilości zasobu, który będzie zabezpieczał niezbędną ilośń lokali socjalnych. Pozyskiwanie nowych
lokali odbywań się będzie poprzez wykup budynków
nie naleşących do Gminy w celu przeznaczenia ich
na lokale socjalne oraz adaptacja budynków będących własnością Gminy z przeznaczeniem ich na
lokale socjalne i komunalne lub budowanie nowych
obiektów socjalnych.
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Adres mieszkania komunalnego
Bledzew ul. Rynek 3/2
Bledzew ul. Rynek 5/5
Bledzew ul. Rynek 5/6
Bledzew ul. Rynek 5a/1
Bledzew Osiedle Piaskowe 1B/1
Bledzew ul. Szkolna 9b/1
Bledzew ul. Szkolna 9b/2
Bledzew ul. Szkolna 9b/3
Bledzew ul. Szkolna 14/1
Bledzew ul. Szkolna 14/2
Bledzew ul. Szkolna 16/2
Bledzew ul. Sportowa 14/3
Bledzew ul. Sportowa 17
Bledzew ul. 1 Maja 1/2
Bledzew ul. Podgórna 10B/1
Goruńsko 51a/2
Goruńsko 51a/4
Goruńsko 52/1
Nowa Wieś 93/2
Sokola Dąbrowa 28
Osiecko 72

028
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UCHWAŁA NR VI/37/11
RADY GMINY ŁAGÓW
z dnia 28 marca 2011r.
w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, 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 i poz. 146, Nr 106, poz. 675) w związku
z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku
o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.: Dz. U. z 2007r. Nr 23,
poz. 136, Nr 192, poz. 1381, Dz. U. z 2008r. Nr 54,
poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, Dz. U.
z 2009r. Nr 19, poz, 100 i 101, Nr 86, poz. 720,
Nr 168, poz. 1323, Dz. U. z 2010r. Nr 106, poz. 675,
Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466, Dz. U. z 2011r.

Nr 5,poz. 13), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Świebodzińskiego, Rada Gminy Łagów uchwala,
co następuje:
§ 1. 1. Postanawia się zaliczyń drogę – działkę
2/15 wydzieloną z działki Nr 2/4 w miejscowości Stok
– do kategorii dróg gminnych w celu utworzenia
skrzyşowania z drogą krajową Nr 2.
2. Szczegółowe połoşenie i przebieg drogi wymienionej w § 1 jest oznaczone na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łagów.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Stanisław Drob
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Załącznik
do uchwały Nr VI/37/11
Rady Gminy Łagów
z dnia 28 marca 2011 r.
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UCHWAŁA NR IV/17/11
RADY GMINY ZABÓR
z dnia 28 marca 2011r.
zmiany uchwały Nr XXVIII/205/06 Rady Gminy Zabór z dnia 9 marca 2006r. w sprawie utworzenia
i nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9) lit. h) ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn.
zm.) oraz art. 9, 11 i 13 ustawy z dnia 25 paŝdziernika
1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (teksy jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 13,
poz. 123 z póŝn. zm.) i art. 8 ust. 1 i ust. 2 pkt 2) oraz
art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r.
o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz.539 z póŝn. zm.)
uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXVIII/205/06 Rady Gminy
Zabór z dnia 9 marca 2006r. w sprawie utworzenia
i nadania statutu samorządowej instytucji kultury
pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze
wprowadza się następujące zmiany:

i kulturalne mieszkańców w świetlicach wiejskich na terenie gminy”,
2) w § 9 zmienia się treśń ust. 1, który po zmianie
otrzymuje brzmienie:
„1. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje
jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi
gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy i w poszczególnych sołectwach.

1) w § 7 w ust. 1 dodaje się pkt. 7 o treści:

Przewodniczący Rady:
Stanisław Myśliwiec

„7) prowadzenie wielokierunkowej działalności
rozwijającej potrzeby rekreacyjno – turystyczne
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UCHWAŁA NR IV/20/11
RADY GMINY ZABÓR
z dnia 28 marca 2011r.
w sprawie nadania nazwy placu na terenie miejscowości Zabór
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn.
zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Rada Gminy Zabór nadaje placowi połoşonemu w Zaborze przy zbiegu ulic: Chłapowskiego,
Lipowej i Pocztowej, oznaczonemu numerami ewidencyjnymi działek 564 o powierzchni 0,0534ha,
częśń działki Nr 565 o powierzchni 0,0648ha, 554
o powierzchni 0,0081ha, 388 o powierzchni 0,2013ha
nazwę: Plac im. ks. kan. Leszka Gościmińskiego.
§ 2. Połoşenie placu określa załącznik graficzny
do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego i podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy i w poszczególnych sołectwach.
Przewodniczący Rady:
Stanisław Myśliwiec
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UCHWAŁA NR IV/21/11
RADY GMINY ZABÓR
z dnia 28 marca 2011r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/152/02 Rady Gminy Zabór z dnia 18 lutego 2002 roku w sprawie
ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2, ust. 3 ustawy
z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005r.
Nr 31, poz. 266 z póŝn. zmian.) uchwala się co następuje:

b) 150% najnişszej emerytury w gospodarstwie
wieloosobowym,
2) dochód osoby lub rodziny ubiegającej się
o lokal winien gwarantowań płatnośń czynszu
i nie moşe byń nişszy niş:
a) 100% najnişszej emerytury w gospodarstwie
jednoosobowym,

§ 1. 1. § 3 uchwały Nr XXIV/152/02 Rady Gminy
Zabór z dnia 18 lutego 2002 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu gminy otrzymuje
następujące brzmienie:
„§ 3. Lokale mieszkaniowego zasobu słuşą do
zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osobom,
które spełniają łącznie następujące warunki:
1) są osobami o niskich dochodach; wymóg ten
jest spełniony jeşeli dochód miesięczny brutto
przypadający na jednego członka gospodarstwa
domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzającym zakwalifikowanie wniosku nie przekracza:

b) 75% najnişszej emerytury w gospodarstwie
wieloosobowym w przeliczeniu na jednego
członka rodziny.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podlega rozplakatowaniu
na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy i w poszczególnych sołectwach.
Przewodniczący Rady:
Stanisław Myśliwiec

a) 200% najnişszej emerytury w gospodarstwie
jednoosobowym,
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UCHWAŁA NR VI/42/2011
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 29 marca 2011r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/245/09 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 marca 2009 roku
w sprawie zasad zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań polegających na usuwaniu i utylizacji
elementów i materiałów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy
Drezdenko ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Na podstawie art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity
z 2001r Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz
art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20.11.2009r o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009r Nr 215, poz. 1664)
Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXXIII/245/09 Rady
Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 marca 2009 roku
w sprawie zasad zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań polegających na usuwaniu i utylizacji
elementów i materiałów zawierających azbest
z obiektów budowlanych połoşonych na terenie

Gminy Drezdenko ze środków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Adam Kołwzan
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UCHWAŁA NR VI/43/2011
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 29 marca 2011r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/237/09 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 lutego 2009 roku
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych na terenie
miasta i gminy Drezdenka
Na podstawie art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity
z 2001r Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz
art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20.11.2009r o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009r Nr 215, poz. 1664)
Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXXII/237/09 Rady
Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 lutego 2009 roku
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji
z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę przydomowych

oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych na terenie miasta i gminy Drezdenka.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Adam Kołwzan
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UCHWAŁA NR V.28.2011
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY
z dnia 29 marca 2011r.
w sprawie wprowadzenia zmian do programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łęknica
na lata 2007 – 2012
Na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 21 ust. 1 pkt. 1
i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005r.
Nr 31, poz. 266 z póŝn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr VI/25/2007 Rady Miejskiej
w Łęknicy z dnia 28 marca 2007r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Łęknica na lata 2007 – 2012 (ze
zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr XVI/83/2008
RM w Łęknicy z dnia 27 lutego 2008r., uchwałą
Nr XIX/96/2008r. z dnia 27 maja 2008r., uchwałą
Nr XXIV/131/2008 z dnia 11 grudnia 2008r., uchwałą
Nr IV.21.2011 z dnia 15 lutego 2011r.) zmienia się
treśń rozdziału I stanowiącego prognozę dotyczącą
wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne
w ten sposób, şe treśń umieszczona pod tabelą zawierającą charakterystykę warunków mieszkaniowych otrzymuje następujące brzmienie:
„Z istniejącego zasobu mieszkaniowego gminy
wydzielono następujące lokale socjalne:

lokale mieszkalne od Nr 1 do Nr 2 w budynku przy ul. Dworcowej 13
lokale mieszkalne od Nr 1 do Nr 4 w budynku przy ul. Dworcowej 13a
lokale mieszkalne od Nr 1 do Nr 2 w budynku przy ul. Dworcowej 15
lokale mieszkalne o Nr 1, Nr 2, Nr 5, Nr 8,
Nr 11, Nr 12, Nr 16 w budynku przy ul. Fabrycznej 14a
Potrzeby mieszkaniowe mieszkańców będą równieş zaspokajane w ramach lokali odzyskiwanych w wyniku naturalnego ruchu ludności. Naleşy jednak stwierdziń, şe ilośń takich lokali systematycznie maleje w wyniku postępującej prywatyzacji zasobu mieszkaniowego. Faktycznie
odzyskuje się najczęściej małe mieszkania po
zmarłych osobach samotnych. Maksymalnie
rocznie moşna odzyskań 1-2 mieszkania.”
§ 2. Traci moc uchwała Nr XVI/83/2008 Rady
Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 lutego 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian do programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łęknica na
lata 2007 – 2012.
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.

Poz. 1035, 1036

§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Andrzejewski
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UCHWAŁA NR V.30.2011
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY
z dnia 29 marca 2011r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za
umieszczanie w nim urządzeń infrastruktury technicznej, 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 póŝn. zm.) oraz art. 40
ust. 3, ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19,
poz. 115 z póŝn. zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLI/226/2010 Rady Miejskiej
w Łęknicy z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
oraz za umieszczanie w nim urządzeń infrastruktury
technicznej, obiektów budowlanych nie związanych

Rodzaj obiektu

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego oraz reklam dokonuje się następujących zmian:
1) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym
mowa w § 1 pkt 3 ustala się następujące dzienne
stawki opłat za 1m2 powierzchni:

Kategoria drogi - drogi
gminne teren zabudowany

Kategoria drogi - drogi
gminne teren niezabudowany

0,05zł

0,05zł

1,20zł

1,20zł

0,05zł

0,05zł

0,40zł

0,40zł

Stały obiekt handlowy, usługowy (kiosk, kontener, pawilon)
Inne obiekty stałe
Czasowy obiekt handlowy, usługowy, gastronomiczny (stoisko handlowe, stoisko reklamowe, ogródek letni)
Reklama
2) Skreśla się § 2 ust. 2, § 3 ust. 2, § 4 ust. 2
w związku ze stwierdzeniem niewaşności przez
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie
Wielkopolskim.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Andrzejewski
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UCHWAŁA NR V.31.2011
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY
z dnia 29 marca 2011r.
w sprawie określenia górnych stawek za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z póŝn. zm.)
uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące górne stawki za
usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
oraz opróşniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych.

Lp.
1.

Nazwa usługi
Odbiór odpadów komunalnych - załadunek mechaniczny

2.
3.

Odbiór odpadów komunalnych - załadunek ręczny
Opróşnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Jednostka
m3
osoba/m-c
m3
m3

Stawka w zł
32,40
5,40
52,00
10,80

2. Stawki określone w ust. 1 obejmują podatek
VAT.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXI/160/2009 Rady
Miejskiej w Łęknicy z dnia 20 maja 2009r. w sprawie
określenia górnych stawek za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróşniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Andrzejewski
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UCHWAŁA NR VI/22/2011
RADY GMINY W PRZEWOZIE
z dnia 29 marca 2011r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/205/97 Rady Gminy w Przewozie z dnia 24 czerwca 1997r. w sprawie
utworzenia zakładu budżetowego „Zakład Gospodarki Komunalnej” w Przewozie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 lit. „h” ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.), art. 6 ustawy
z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej
(Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 z póŝn. zm.) oraz art. 14
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póŝn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXXIX/205/97
Rady Gminy w Przewozie z dnia 24 czerwca 1997r.
w sprawie utworzenia zakładu budşetowego „Zakład
Gospodarki Komunalnej” w Przewozie w § 6 ust. 2
po punkcie 9 kropkę zastępuje się przecinkiem
i dodaje punkty 10, 11 i 12 w brzmieniu:
„10) zaopatrzenie w energię elektryczną,

11) wykonywanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu,
12) wykonywanie innych zadań zleconych przez
Gminę, związanych z przedmiotem działalności
zakładu.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Bronisława Graczyk
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UCHWAŁA NR V/26/2011
RADY GMINY TRZEBIEL
z dnia 29 marca 2011r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia
inkasentów, wysokości i terminu wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz 1591 ze zmianami) art. 19 pkt. 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. z 2010r. Dz. U. Nr 95, poz. 613 ze
zmianami) oraz art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa
(tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami), Rada
Gminy Trzebiel uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXI/124/09 Rady Gminy Trzebiel z dnia 24 kwietnia 2009r. wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 pkt.2 otrzymuje brzmienie:
„2) Na inkasentów, o których mowa w pkt. 1,
wyznacza się :
a) Pan Pachulski Jan – na terenie sołectwa Buczyny,
b) Pan Keller Janusz – na terenie sołectwa Chudzowice,
c) Pan Dyszczyński Andrzej – na terenie sołectwa
Chwaliszowice,
d) Pani Jędruch Alicja – na terenie sołectwa
Czaple,
e) Pani Młynarczyk Stanisława – na terenie sołectwa Dębinka,
f) Pan Zalas Edmund – na terenie sołectwa Jasionów,
g) Pani Wrona Anna – na terenie sołectwa Jędrzychowice,
h) Pani Kuchniak Wioletta – na terenie sołectwa
Jędrzychowiczki,
i) Pani Świst Iwona – na terenie sołectwa Kałki,
j) Pani Pawłowska Zofia – na terenie sołectwa
Kamienica nad Nysą Łuşycką,
k) Pan Bogacz Leszek – na terenie sołectwa Karsówka – Wierzbięcin,
l) Pan Kazimierczak Władysław – na terenie sołectwa Królów,
m) Pani Juszczyk Magdalena – na terenie sołectwa Łuków,
n) Pani Mołdrzyk Monika – na terenie sołectwa
Marcinów,
o) Pani Paluch Aneta – na terenie sołectwa
Mieszków,

p) Pan Kawecki Czesław – na terenie sołectwa
Niwica – Gniewoszyce,
q) Pani Ogórkiewicz Barbara – na terenie sołectwa Nowe Czaple – Bronowice – Pustków,
r) Pani Sieradzka Izabela – na terenie sołectwa
Olszyna,
s) Pani Drzewiecka Aniela – na terenie sołectwa
Przewoŝniki,
t) Pan Stoliński Damian – na terenie sołectwa
Rytwiny,
u) Pan Włodarczak Marian – na terenie sołectwa
Siedlec-Bukowina,
v) Pani Chojnacka Wanda – na terenie sołectwa
Stare Czaple,
w) Pan Kopiej Ryszard – na terenie sołectwa
Strzeszowice,
y) Pan Głowacki Włodzimierz – na terenie sołectwa Trzebiel,
z) Pan Terechowicz Andrzej – na terenie sołectwa Włostowice,
ŝ) Pani Fiałkowska Teresa – na terenie sołectwa
Şarki Małe,
ş) Pan Dendewicz Paweł – na terenie sołectwa
Şarki Wielkie.”
2) § 1 pkt.4 otrzymuje brzmienie:
„4. Inkasentowi przysługuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 20%, od terminowo wpłaconych kwot opłaty targowej.”
3) W § 1 po punkcie 5 wprowadza się punkt 6
w brzmieniu:
„6. Zarządzenie poboru opłaty targowej w drodze inkasa nie wyklucza uiszczania naleşności
bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy lub na właściwy rachunek bankowy Urzędu.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie w terminie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Przewodniczący Rady
Zbigniew Kubiak
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UCHWAŁA NR V/27/2011
RADY GMINY TRZEBIEL
z dnia 29 marca 2011r.
zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości
i terminów wypłaty wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz 1591 ze zmianami), art. 6 ust. 12
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (j.t. z 2010r. Dz. U. Nr 95,
poz. 613 ze zmianami), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 o podatku rolnym (tj. z 2006. Dz. U
Nr 136, poz. 969 ze zmianami), art. 6 ust 8 ustawy
z dnia 30 paŝdziernika 2002r. o podatku leśnym
(Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682 ze zmianami) oraz
art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze
zmianami) Rada Gminy Trzebiel uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXI/123/09 Rady Gminy Trzebiel z dnia 24 kwietnia 2009r. wprowadza się następujące zmiany:
§ 1 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:
„4) Na inkasentów podatków, o których mowa
w pkt. 2, wyznacza się :
a) Pan Pachulski Jan – na terenie sołectwa Buczyny,
b) Pan Keller Janusz – na terenie sołectwa Chudzowice,
c) Pan Dyszczyński Andrzej – na terenie sołectwa
Chwaliszowice,
d) Pani Jędruch Alicja – na terenie sołectwa
Czaple,
e) Pani Młynarczyk Stanisława – na terenie sołectwa Dębinka,
f) Pan Zalas Edmund – na terenie sołectwa Jasionów,
g) Pani Wrona Anna – na terenie sołectwa Jędrzychowice,
h) Pani Kuchniak Wioletta – na terenie sołectwa
Jędrzychowiczki,
i) Pani Świst Iwona – na terenie sołectwa Kałki,

l) Pan Kazimierczak Władysław – na terenie sołectwa Królów,
m) Pani Juszczyk Magdalena – na terenie sołectwa Łuków,
n) Pani Mołdrzyk Monika – na terenie sołectwa
Marcinów,
o) Pani Paluch Aneta – na terenie sołectwa
Mieszków,
p) Pan Kawecki Czesław – na terenie sołectwa
Niwica – Gniewoszyce,
q) Pani Ogórkiewicz Barbara – na terenie sołectwa Nowe Czaple – Bronowice – Pustków,
r) Pani Sieradzka Izabela – na terenie sołectwa
Olszyna,
s) Pani Drzewiecka Aniela – na terenie sołectwa
Przewoŝniki,
t) Pan Stoliński Damian – na terenie sołectwa
Rytwiny,
u) Pan Włodarczak Marian – na terenie sołectwa
Siedlec-Bukowina,
v) Pani Chojnacka Wanda – na terenie sołectwa
Stare Czaple,
w) Pan Kopiej Ryszard – na terenie sołectwa
Strzeszowice,
y) Pan Głowacki Włodzimierz – na terenie sołectwa Trzebiel,
z) Pan Terechowicz Andrzej – na terenie sołectwa Włostowice,
ŝ) Pani Fiałkowska Teresa – na terenie sołectwa
Şarki Małe,
ş) Pan Dendewicz Paweł – na terenie sołectwa
Şarki Wielkie”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

j) Pani Pawłowska Zofia – na terenie sołectwa
Kamienica nad Nysą Łuşycką,

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

k) Pan Bogacz Leszek – na terenie sołectwa Karsówka – Wierzbięcin,

Przewodniczący Rady
Zbigniew Kubiak
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UCHWAŁA NR V/29/2011
RADY GMINY TRZEBIEL
z dnia 29 marca 2011r.
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn.
zm.) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca
2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009r.
Nr 175, poz. 1362 z póŝn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. 1. „Zasady przyznawania i odpłatności za
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat
i trybu ich pobierania” stanowiące załącznik Nr 1 do
niniejszej uchwały.
2. „Tabele odpłatności za świadczone usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Trzebiel oraz Kierownikowi Ośrodka Pomocy
Społecznej w Trzebielu.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XVIII/88/04 Rady
Gminy Trzebiel z dnia 13 września 2004r. w sprawie
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak równieş trybu ich pobierania.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Zbigniew Kubiak
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr V/29/2011
Rady Gminy Trzebiel
z dnia 29 marca 2011r.
Zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zasady
zwalniania od opłat i trybu ich pobierania
1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze mogą byń realizowane nieodpłatnie lub
za odpłatnością.

2. Zakres i wymiar usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych oraz okres i miejsce ich świadczenia ustala się w drodze decyzji administracyjnej w oparciu o:
1) ocenę sytuacji şyciowej, w tym potrzeby osoby
ubiegającej się o usługi przeprowadzona na
podstawie wywiadu środowiskowego,
2) ocenę moşliwości zapewnienia pomocy i opieki
przez rodzinę.
3. Decyzja, o której mowa w pkt. 2, określa ponadto wysokośń opłaty za usługi opiekuńcze lub
specjalistyczne usługi opiekuńcze bądŝ zwolnienie
z opłat.
4. Wysokośń opłat uzaleşniona jest od dochodu
osoby samotnie gospodarującej lub od dochodu na
osobę w rodzinie na zasadach określonych w tabeli,
która stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Osoby samotne, jak równieş osoby w rodzinie,
którym przyznano usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, a których dochód jest
nişszy bądŝ równy kryterium dochodowemu określonemu w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej
są całkowicie zwolnione z opłat za te usługi:
1) w przypadku osób samotnie gospodarujących,
których dochód nie przekracza kwoty ustalonej
według kryterium dochodowego na podstawie
art.8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej;
2) w przypadku osób zamieszkujących w rodzinie,
których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty ustalonej na osobę w rodzinie
według kryterium dochodowego na osobę
w rodzinie na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 2
ustawy o pomocy społecznej.
6. Zwolnienie z opłat (częściowo lub całkowicie)
moşe nastąpiń równieş ze względu na:
1) ponoszenie znacznych wydatków związanych
z długotrwałą chorobą wymagającą zakupu
drogich leków, środków opatrunkowych, sprzętu rehabilitacyjnego, stosowania specjalistycznych diet lub rehabilitacji;
2) wypadków losowych (śmierń członka rodziny,
kradzieşy, poşaru itp.);
7. Rzeczywisty koszt jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala
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się na podstawie kosztów usług opiekuńczych za
poprzedni rok kalendarzowy.
8. Koszt za 1 godzinę usług wynosi 12,80zł.
9. Naleşnośń za usługi opiekuńcze świadczeniobiorca, jego przedstawiciel ustawowy lub upowaşniona osoba będzie opłacań na rachunek bankowy
lub w kasie Urzędu Gminy Trzebiel po rozliczeniu
kontrolek czasu pracy przez osobę świadczącą usłu-

Poz. 1041, 1042

gi w terminie do 5 dnia kaşdego następnego miesiąca.
10. W przypadku nie terminowego uiszczania
ww. opłat naliczane będą ustawowe odsetki za kaşdy kolejny dzień zwłoki.
11. Wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze
stanowią dochód budşetu gminy.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr V/29/2011
Rady Gminy Trzebiel
z dnia 29 marca 2011r.
Tabela odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Dochód na osobę w % w stosunku do kryterium dochodowego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej
101-150
151-200
201-250
251-300
301-350
351-400
401-450
451-500
powyşej 500

Wysokość odpłatności liczona w % od
kosztów usługi
osobie samotnie gospoosobie
darującej
w rodzinie
7%
14%
14%
21%
21%
28%
28%
35%
35%
42%
42%
50%
50%
80%
80%
100%
100%
100%

10 4 1
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UCHWAŁA NR V/32/2011
RADY GMINY TRZEBIEL
z dnia 29 marca 2011r.
w sprawie określenia górnych stawek za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zmianami) i art. 6
ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2005r.
Nr 236, poz. 2008 z póŝn. zmianami) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Określa się górne stawki za usługi w zakresie
odbierania odpadów komunalnych oraz opróşniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXV/241/10 Rady
Gminy Trzebiel z dnia 27 paŝdziernika 2010r.
w sprawie określenia górnych stawek za usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz
opróşniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Zbigniew Kubiak
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Załącznik
do uchwały Nr V/32/2011
Rady Gminy Trzebiel
z dnia 29 marca 2011r.

STAWKI JEDNOSTKOWE

Lp.

Rodzaj usługi

Jedn.

1.

Odbieranie odpadów komunalnych niesegregowanych

osoba/mc
m3

2.

Opróşnianie zbiorników bezodpływowych
i transport nieczystości ciekłych

m3

Stawka w zł
netto

Stawka
z podatkiem VAT

7,00

7,56

90,46

97,70

17,00

18,36
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UCHWAŁA NR VI.62.2011
RADY GMINY ZIELONA GÓRA
z dnia 29 marca 2011r.
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Nowym Kisielinie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) w związku
z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku
o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19,
poz. 115 z póŝn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Drodze wewnętrznej zlokalizowanej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 36/23 połoşonej na terenie wsi Nowy Kisielin, nadaje się nazwę
ulicy „GRABOWA”.

§ 2. Szczegółowe połoşenie ulicy, o której mowa
w § 1, określa załącznik Nr 1 do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zielona Góra.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jacek Rusiński
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Załącznik
do uchwały Nr VI.62.2011
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 29 marca 2011r.
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UCHWAŁA NR VI.63.2011
RADY GMINY ZIELONA GÓRA
z dnia 29 marca 2011r.
nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.), art. 110 ust. 1
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z póŝn. zm.),
uchwala się, co następuje:
Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zielonej Górze
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zielonej Górze zwany dalej Ośrodkiem jest jednostką organizacyjną Gminy Zielona Góra.
2. Siedziba Ośrodka mieści się w Zielonej Górze
ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41.
3. Terenem działania Ośrodka jest obszar Gminy
Zielona Góra.
§ 2. Ośrodek działa na podstawie
a w szczególności w oparciu o przepisy:

prawa,

1) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z póŝn.
zm.);
2) innych przepisów określających zadania z zakresu pomocy społecznej;
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póŝn.
zm.);
4) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z póŝn. zm.);
5) ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223,
poz. 1458 z póŝn. zm.);
6) niniejszego statutu.
Rozdział 2
Przedmiot działania
§ 3. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy
powołaną w celu:
1) umoşliwienia osobom i rodzinom przezwycięşenia trudnych sytuacji şyciowych, których nie
są one w stanie pokonań wykorzystując własne
środki, moşliwości i uprawnienia oraz w celu
zapobiegania powstawaniu tych sytuacji;
2) umacniania rodziny;

3) doprowadzenia do moşliwie pełnego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze
środowiskiem i umoşliwienie im şycia w warunkach odpowiadających godności człowieka.
§ 4. 1. Do zakresu działania Ośrodka naleşy realizacja zadań własnych i zleconych Gminie w zakresie
pomocy społecznej oraz innych zleconych przez
Gminę Ośrodkowi, realizowane w oparciu o przepisy szczególne.
2. Ośrodek wykonuje równieş inne zadania określone uchwałami Rady Gminy Zielona Góra oraz
zarządzeniami Wójta Gminy Zielona Góra.
3. Zadania z zakresu pomocy społecznej Ośrodek
moşe zlecań, w drodze umowy, innym podmiotom
w granicach środków określonych w planie finansowym Ośrodka.
4. W zakresie realizacji zadań Ośrodek współdziała z organami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami społecznymi, pozarządowymi
i poşytku publicznego, Kościołem katolickim, związkami wyznaniowymi, zakładami opieki zdrowotnej,
fundacjami, stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
5. Do współdziałania z Ośrodkiem zobowiązane
są osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej.
Rozdział 3
Organizacja Ośrodka
§ 5. 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, który reprezentuje go na zewnątrz.
2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt
Gminy Zielona Góra.
3. Kierownik działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Zielona Góra.
§ 6. 1. Kierownik wydaje zarządzenia wewnętrzne, polecenia słuşbowe oraz wprowadza regulaminy
dotyczące funkcjonowania Ośrodka.
2. Kierownik określa w regulaminie organizacyjnym Ośrodka podział na wewnętrzne komórki organizacyjne i ich szczegółowy zakres działania.
§ 7. Kierownik wykonuje czynności pracodawcy
w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku.
§ 8. 1. Kierownik wydaje decyzje administracyjne
w celu realizacji zadań statutowych i ustawowych
Ośrodka na podstawie upowaşnienia udzielonego
przez Wójta Gminy Zielona Góra.
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2. Na wniosek Kierownika Wójt Gminy Zielona
Góra moşe upowaşniń inne osoby do wydawania
decyzji administracyjnych.
Rozdział 4
Kontrola i nadzór
§ 9. 1. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Zielona Góra.

Poz. 1044, 1045

3. Ośrodek posiada wyodrębniony rachunek
bankowy.
4. W planie finansowym Ośrodka mogą byń dokonywane w ciągu roku zmiany.
5. Ośrodek rozlicza się z całości dochodów
i wydatków z budşetu Gminy i Wojewody Lubuskiego.
Rozdział 6

2. W ramach sprawowania nadzoru Wójt Gminy
Zielona Góra jest uprawniony w szczególności do:
1) określania kierunków działania Ośrodka;
2) dokonywania oceny pracy Kierownika i działalności Ośrodka;
3) dokonywania oceny prawidłowości wykorzystania środków przeznaczonych na cele określone w niniejszym statucie.
Rozdział 5
Majątek i gospodarka finansowa
§ 10. Majątek Ośrodka stanowi własnośń Gminy
Zielona Góra powierzoną w trwały zarząd Ośrodka.
§ 11. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budşetowych.
2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest
plan dochodów i wydatków, zwany planem finansowym Ośrodka.

Postanowienia końcowe
§ 12. Zmiany lub uzupełnienia niniejszego statutu mogą byń dokonywane w drodze uchwały rady
Gminy Zielona Góra.
§ 13. Traci moc uchwała Nr XXV/133/04 Rady
Gminy Zielona Góra z dnia 3 września 2004r.
w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi
Pomocy Społecznej w Zielone Górze i uchwała
Nr XLVIII/296/06 Rady Gminny Zielona Góra z dnia
3 marca 2006r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zielone Górze.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zielona Góra.
§ 15. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jacek Rusiński

===================================================================================
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UCHWAŁA NR VII/27/11
RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE
z dnia 30 marca 2011r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych
Na podstawie art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (jednolity tekst
Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z póŝniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝniejszymi
zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się wysokośń stawek opłaty za zajęcie
1m² pasa drogowego dróg gminnych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem,
utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:
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 zarzą-

dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niş wymienione w pkt. 1 –
3.
§ 2. 1. Za zajęcie 1m2 powierzchni jezdni pasa
drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4 ustala
się następujące stawki opłat za kaşdy dzień zajęcia:
1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości – 3,00zł,
2) przy zajęciu jezdni pow. 20% do 50% szerokości
– 5,00zł,
3) przy zajęciu jezdni pow. 50% do całkowitego
zajęcia jezdni – 8,00zł.
2. Stawki określone w ust. 1 pkt 1 stosuje się takşe do chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieşek rowerowych i ciągów pieszych.
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3. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za kaşdy
dzień zajęcia 1m2 pasa drogowego w wysokości
2,00zł.
4. Za zajęcie pasa drogowego przy realizacji inwestycji własnych Gminy Babimost ustala się stawkę opłaty za kaşdy dzień zajęcia 1m2 pasa w wysokości – 0,00zł.
§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym
mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące roczne
stawki opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego
drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:
1) poza obszarem zabudowanym – 6,00zł,
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1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy
obiektu handlowego lub usługowego – 0,20zł,
2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy
innych obiektów – 0,30zł,
3) umieszczenie w pasie drogowym reklamy –
1,50zł.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Babimostu.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XIV/77/04 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 28 maja 2004r. w sprawie
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
dróg gminnych.
§ 7. Uchwała wchodzi w şycie po 14 dniach od
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

2) w obszarze zabudowanym – 10,00zł,
3) na drogowym obiekcie inşynierskim – 100,00zł.

Przewodniczący Rady
Henryk Paciejewski

§ 4. 1. Za kaşdy dzień zajęcia pasa drogowego,
o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się następujące
stawki opłat za 1m2 powierzchni:
10 45
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UCHWAŁA NR VII/29/11
RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE
z dnia 30 marca 2011r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Babimost
Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 236,
poz. 2008 z póŝniejszymi zmianami), po zasięgnięciu
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, uchwala się, co następuje:
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Babimost zwany dalej
„regulaminem”.
2. Regulamin określa szczegółowe zasady
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Babimost, a w szczególności:
1) wymagania w zakresie utrzymania czystości
i porządku na terenie nieruchomości oraz
w miejscach publicznych,
2) rodzaje i minimalną pojemnośń urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach
publicznych, warunki rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym,
3) częstotliwośń i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do uşytku publicznego,

4) maksymalny poziom odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji dopuszczonych do
składowania na składowiskach odpadów,
5) inne wymagania wynikające z gminnego planu
gospodarki odpadami,
6) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe mających na celu ochronę przed zagroşeniem lub uciąşliwością dla ludzi przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do
wspólnego uşytku,
7) wymagania odnoście utrzymywania zwierząt
gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
8) wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.
Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości
i porządku na terenie nieruchomości
§ 2. Właściciele nieruchomości zapewniają
utrzymanie czystości i porządku w szczególności
poprzez:
1) wyposaşenie nieruchomości w urządzenia słuşące do zbierania odpadów komunalnych oraz
utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim
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stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
2) stosowanie segregacji odpadów nadających się
do odzysku lub recyklingu na warunkach podanych w niniejszym Regulaminie,
3) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości
odpadów komunalnych oraz gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych, w tym ich pozbywanie się, w sposób
zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
4) uprzątniecie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z chodników połoşonych wzdłuş
nieruchomości.
§ 3. 1. Obowiązek uprzątnięcia chodnika ze śniegu i lodu powinien byń realizowany poprzez:
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2. Do gromadzenia odpadów komunalnych słuşą
pojemniki o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l 5000 l
i 7000 l w liczbie ustalonej z firmą wywozową.
3. Minimalna pojemnośń urządzeń przeznaczonych
do
zbierania
odpadów
komunalnych
i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości winna uwzględniań następujące normy:
1) odpady komunalne nie zbierane w sposób selektywny:
a) 1 pojemnik o pojemności 120 l – w przypadku 1 – 4 osobowej rodziny,
b) 2 pojemniki o pojemności 120 l lub jeden
o pojemności 240 l – w przypadku 5 osobowej rodziny i powyşej,
c) dla placówek oświatowych:
w przypadku szkół – co najmniej 1 pojemnik o pojemności 1.100 l;

1) odgarnięcie ich w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów,
2) podjęcie działań likwidujących lub co najmniej
ograniczających śliskośń chodnika.

w przypadku przedszkoli – co najmniej
1 pojemnik o pojemności 120 l,

2. Zakazuje się wrzucania śniegu, lodu, błota lub
innych zanieczyszczeń z chodnika do pojemników
przeznaczonych na odpady komunalne.

d) dla lokali handlowych i gastronomicznych –
co najmniej jeden pojemnik o pojemności
120 l,

3. Oczyszczanie przystanków komunikacyjnych
ze śniegu, lodu i błota oraz usuwania z nich odpadów komunalnych i innych zanieczyszczeń naleşy do
obowiązków jednostek uşytkujących te przystanki.

e) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych
i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych – pojemnik
o pojemności 120 l na kaşdych 10 pracowników,

§ 4. 1. Mycie i naprawa pojazdów samochodowych na terenach nieruchomości poza myjniami
i warsztatami jest dozwolone wyłącznie w miejscach
do tego wyznaczonych a powstające ścieki muszą
byń odprowadzone do zbiorników bezodpływowych
lub kanalizacji sanitarnej.
2. Zabrania się na terenach przeznaczonych do
uşytku publicznego napraw pojazdów samochodowych za wyjątkiem napraw awaryjnych oraz prowadzenia poza warsztatami naprawczymi napraw blacharsko-lakierniczych.
3. Zabrania się odprowadzania do zbiorników
bezodpływowych lub kanalizacji sanitarnej odpadów
niebezpiecznych płynnych, tj. oleje samochodowe
itp.
Rozdział 3
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń
przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na
drogach publicznych, warunków rozmieszczania
tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim
stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 5. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają
wyposaşanie jej w urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych poprzez zakup takich urządzeń,
wydzierşawienie od firmy wywozowej lub w inny
ustalony stosowną umową z uprawnionym podmiotem sposób.

f)

dla nieruchomości letniskowych i rekreacyjnych – pojemnik o pojemności 120 l na kaşdą
działkę w okresie sezonu tj. od dnia 1 kwietnia do 30 września kaşdego roku.

2) zbiorniki bezodpływowe – wielkości i przepustowości tych urządzeń naleşy przyjąń przy
wskaŝniku wytwarzania ścieków na 1 mieszkańca w ilości co najmniej 2,4m3/miesiąc.
4. Właściciel nieruchomości ma obowiązek
utrzymywań pojemniki na odpady komunalne
w naleşytym stanie sanitarnym i technicznym oraz
stosowań je zgodnie z przeznaczeniem. Miejsca
ustawienia pojemników muszą byń trwale oznaczone, łatwo dostępne dla uşytkowników i pracowników odbiorcy odpadów, utrzymywane w czystości
i zabezpieczone przed zbieraniem się wody i błota.
5. Koszty przygotowania i utrzymania miejsc
ustawienia pojemników ponoszą właściciele nieruchomości.
6. Do zbiórki odpadów komunalnych przy drogach publicznych, na przystankach komunikacji publicznej oraz innych terenach uşytku publicznego
słuşą kosze uliczne na odpady, których minimalna
pojemnośń nie moşe byń mniejsza niş 10 l.
§ 6. 1. Celem propagowania selektywnej zbiórki
odpadów gmina stwarza warunki poprzez:
1) prowadzenie akcji informacyjno – edukacyjnej.
2) prowadzenie akcji informacyjno – edukacyjnej.
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2. Podmioty, o których mowa w § 2, mają obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych, wg kryteriów określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy lub firmy uprawnione do odbioru odpadów,
stosując do ich gromadzenia oznakowane pojemniki
lub worki z tworzyw sztucznych z zachowaniem następującej kolorystyki:
1) odpady z tworzyw sztucznych – pojemniki lub
worki w kolorze şółtym,
2) szkło – pojemniki lub worki w kolorze zielonym,
3) makulatura – pojemniki lub worki w kolorze
niebieskim.
3. Do selektywnej zbiórki ww. odpadów stosuje
się takşe oznaczone takimi samymi kolorami pojemniki ustawione w miejscach ogólnie dostępnych na
terenie Gminy.
4. Selektywnej zbiórce odpadów podlegają:
szkło, tworzywa sztuczne, makulatura, złom şelaza
i metali kolorowych, odpady niebezpieczne, świetlówki, zuşyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zuşyte baterie i akumulatory, lekarstwa, farby, lakiery,
środki ochrony roślin, odpady wielkogabarytowe,
gruz oraz odpady z remontów.
5. Wypełnione zgodnie z przeznaczeniem i zabezpieczone przed wysypaniem zawartości pojemniki lub worki, właściciel nieruchomości wystawia
do odbioru w miejscu widocznym dla odbiorcy odpadów w sposób nie utrudniający korzystania
z ruchu i nie powodujący zaśmiecania miejsc publicznych w terminach ogłoszonych przez firmę wywozową.
6. Zarówno w pojemnikach jak i w workach na
odpady segregowane wolno umieszczań jedynie
odpady zgodnie ze wskazanym na nich przeznaczeniem.
7. Odpady wielkogabarytowe np. sprzęt gospodarstwa domowego, meble itp. zbierane są
w specjalnych do tego celu ustawionych kontenerach, w punktach i terminach wyznaczonych przez
gminę, w uzgodnieniu z podmiotem uprawnionym
lub po indywidualnym uzgodnieniu z przedsiębiorstwem transportowym.
8. Odpady biodegradowalne – gromadzone na
terenie nieruchomości na kompostowniku, wykorzystywane są na potrzeby własne – nawoşenie terenów zieleni, ogrodów przydomowych.
9. Gruz budowlany - pochodzący z robót remontowo - budowlanych zbierany będzie po indywidualnym uzgodnieniu z przedsiębiorstwem transportowym.
10. Wraz z selektywną zbiórką odpadów stałych
prowadziń naleşy akcję informacyjno – edukacyjną
na temat jej znaczenia dla ochrony środowiska naturalnego.
11. Odbiór zuşytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego odbywań się będzie w określonym
terminie i w wyznaczonym miejscu przez Urząd
Miejski, o czym mieszkańcy na bieşąco będą infor-

Poz. 1046

mowani, a takşe przez placówki handlowe przy zakupie nowego sprzętu, jeşeli zuşyty sprzęt jest tego
samego rodzaju (w ilości nie większej niş sprzedawany nowy sprzęt), przez prowadzącego punkt zbierania zuşytego sprzętu, w tym punkt selektywnego
zbierania odpadów komunalnych, punkt skupu złomu lub zakład przetwarzania, prowadzącego punkt
serwisowy oraz na indywidualne zlecenie właściciela nieruchomości przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności
w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
12. Odpady zuşytych baterii przenośnych i zuşytych akumulatorów przenośnych są odbierane od
właścicieli nieruchomości przez wyznaczone placówki handlowe sprzedające baterie przenośne
i akumulatory przenośne, przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności
w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz
podmiot prowadzący punkt zbierania odpadów posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności
w zakresie zbierania tego rodzaju odpadów. Zuşyte
baterie moşna równieş gromadziń w pojemnikach
ustawionych w obiektach szkolnych na terenie szkoły.
13. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany
do przekazania zuşytych baterii samochodowych
i akumulatorów samochodowych sprzedawcy detalicznemu baterii samochodowych lub akumulatorów
samochodowych, podmiotowi prowadzącemu usługi w zakresie wymiany zuşytych baterii samochodowych lub zuşytych akumulatorów samochodowych, zbierającemu zuşyte baterie samochodowe
lub zuşyte akumulatory samochodowe posiadającemu stosowne zezwolenie, prowadzącemu zakład
przetwarzania zuşytych baterii.
14. Przeterminowane leki naleşy gromadziń
w specjalnych pojemnikach ustawionych w aptekach, które przystąpiły do ich zbiórki w porozumieniu z Urzędem Miejskim w Babimoście.
15. Azbest (materiały konstrukcyjne i izolacyjne
zawierające azbest) naleşy zlecań do usunięcia specjalistycznym przedsiębiorstwom zajmującym się
gospodarowaniem tymi odpadami. Wykaz przedsiębiorstw posiadających zezwolenie na gospodarowanie tego rodzaju odpadami niebezpiecznymi dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Babimoście.
Rozdział 4
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów
komunalnych i nieczystości ciekłych z terenów
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do
użytku publicznego
§ 7. 1. Częstotliwośń opróşniania pojemników do
gromadzenia stałych odpadów komunalnych,
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do uşytku publicznego ustala się:
1) na obszarze miasta w cyklu dwutygodniowym,
2) na obszarach wiejskich w cyklu miesięcznym
lub częściej, w zaleşności od potrzeb.
2. Nieczystości ciekłe powinny byń usuwane
z nieruchomości z częstotliwością zapobiegającą
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przepełnieniu zbiornika bezodpływowego i wypływowi tych nieczystości do ziemi i wód. Normatywne
ilości ww. nieczystości wylicza się według zasad
określonych w przepisach prawnych określających
normy zuşycia wody.
3. Pozbywanie się odpadów komunalnych
i nieczystości ciekłych z terenów nieruchomości oraz
z terenów przeznaczonych do uşytku publicznego
odbywań się będzie na podstawie umowy z uprawnioną firmą wywozową.
§ 8. 1. Na jednostki wywozowe odpadów komunalnych i pochodzących z tych odpadów surowców
wtórnych, nakłada się obowiązek wywozu tych odpadów i surowców w miejsca do tego celu przeznaczone zgodnie z wydanym pozwoleniem.
2. Transport odpadów powinien byń prowadzony w sposób nie powodujący zanieczyszczeń
i zaśmiecania terenu.
3. Zanieczyszczenia powstające w wyniku transportu odpadów winny byń niezwłocznie usunięte
przez wywoşącego.
4. Do wywozu odpadów komunalnych jednostki
wywozowe zobowiązane są uşywań pojazdów specjalistycznych lub innych pojazdów odpowiednio
zabezpieczonych przed rozrzucaniem lub wylewaniem nieczystości.
Rozdział 5
Maksymalny poziom odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji dopuszczonych do
składowania na składowiskach odpadów
§ 9. 1. Gmina realizując Plan gospodarki odpadami uchwalony przez Radę Miejską w Babimoście,
dąşyń będzie do zmniejszenia ilości odpadów komunalnych kierowanych na składowiska odpadów
przede wszystkim poprzez działania wspierające
segregację odpadów prowadzoną w gospodarstwach domowych, obejmującą selektywne zbieranie odpadów nadających się do odzysku (surowców
wtórnych), organicznych odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów niebezpiecznych, które
w perspektywie realizacji Planu powinny znacznie
zmniejszyń swój udział w odpadach komunalnych.
2. System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do
składowania:
1) do 31 grudnia 2010 roku do nie więcej niş 75%
wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
2) do 31 grudnia 2013 roku do nie więcej niş 50%
wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
3) do 31 grudnia 2020 roku do nie więcej niş 35%
całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w stosunku do masy tych
odpadów wytworzonych w roku 1995.
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Rozdział 6
Inne wymagania wynikające z gminnego planu
gospodarki odpadami

§ 10. 1. Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości z terenu gminy przez podmioty uprawnione naleşy wywoziń na teren składowiska
wyznaczonego przez Gminę.
2. Komunalne nieczystości ciekłe z terenu gminy
Babimost naleşy wywoziń do oczyszczalni ścieków
w Babimoście lub innej stacji zlewnej, która potwierdzi przedsiębiorcy gotowośń odbioru nieczystości ciekłych z terenu gminy Babimost
3. Masa odpadów komunalnych, zebranych
w sposób selektywny przez właścicieli nieruchomości lub najemców/właścicieli lokali, jest rejestrowana
przez podmiot uprawniony, z którym mają oni podpisane umowy.
4. Gmina zapewnia objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania
następujących rodzajów odpadów komunalnych:
1) opakowań z papieru i tektury,
2) opakowań z tworzyw sztucznych,
3) opakowań ze szkła,
4) wielkogabarytowych i gruzu budowlanego,
5) niebezpiecznych,
6) zuşytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
7) zuşytych baterii i akumulatorów,
8) lekarstw.
5. Gmina poprzez podmioty prowadzące działalnośń w zakresie odbioru odpadów komunalnych,
które są obowiązane do selektywnego ich odbierania oraz do ograniczania ilości odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych do składowania,
zapewnia warunki funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby było moşliwe ograniczanie składowania
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.
6. Wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych oraz osiągnięcie poziomów
odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,
realizowane jest poprzez selektywne zbieranie ich
przez właścicieli nieruchomości i selektywny ich
odbiór przez przedsiębiorców, a w dalszej kolejności
przez właściwe postępowanie z nimi.
Rozdział 7
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
§ 11. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe
są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa
i środków ostroşności, zapewniających ochronę
przed zagroşeniem lub uciąşliwością dla ludzi oraz
przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych
do uşytku publicznego.
§ 12. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, a w szczególności psy, naleşy:
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1) Prowadzenie psa na smyczy, z zastrzeşeniem,
şe pies rasy uznawanej za agresywną lub pies
w inny sposób zagraşający otoczeniu powinien
mień załoşony kaganiec. Zwolnienie psa ze
smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało
uczęszczanych i pod warunkiem, şe pies ma
kaganiec, a właściciel lub opiekun ma moşliwośń sprawowania bezpośredniej kontroli nad
jego zachowaniem.
2) Sprawowanie właściwej opieki oraz stałego
i skutecznego dozoru nad tymi zwierzętami.
3) Zabezpieczenie nieruchomości w taki sposób,
aby zapobiec moşliwości wydostania się psa
poza jej granice.

Poz. 1046
mości oraz wód powierzchniowych i podziemnych,

2) nie powodowanie uciąşliwości (takich jak hałas
i odory) przez prowadzoną hodowlę wobec innych osób zamieszkujących w nieruchomości
i nieruchomościach sąsiednich,
3) zgłaszanie do zakładu utylizacyjnego odbioru
padłych zwierząt gospodarskich.
4. W przypadku stwierdzenia uciąşliwości Burmistrz moşe wprowadziń całkowity zakaz hodowli
i trzymania zwierząt na określonym obszarze lub
w poszczególnych nieruchomościach.
Rozdział 9

§ 13. 1. Przewoşenie zwierząt środkami komunikacji publicznej jest moşliwe tylko na zasadach ustalonych przez przewoŝnika.

Wyznaczenie obszarów podlegających
obowiązkowej deratyzacji i terminów jej
przeprowadzania

2. Przy przewozie i przenoszeniu zwierząt domowych utrzymujący je zobowiązani są stosowań
środki ochrony niezbędne dla bezpieczeństwa innych osób i zwierząt oraz dla utrzymania czystości
w miejscach przeznaczonych do wspólnego lub publicznego uşytku.

§ 16. Właściciele nieruchomości zobowiązani są
do przeprowadzania corocznie, najpóŝniej w miesiącu paŝdzierniku, deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli
budynków jednorodzinnych, moşe byń realizowany
tylko w miarę potrzeby.

§ 14. Właściciele lub opiekunowie psów i kotów
zobowiązani są do natychmiastowego usuwania
zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta
w pomieszczeniach budynków przeznaczonych do
wspólnego korzystania przez wszystkich ich uşytkowników oraz na terenach uşyteczności publicznej
tj.: chodnikach, jezdniach, trawnikach, zieleńcach,
placach, piaskownicach itp.

§ 17. Termin przeprowadzania obowiązkowej deratyzacji podaje Burmistrz w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym do
publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie
obwieszczeń na terenie gminy.

Rozdział 8

Rozdział 10

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt
gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej

Postanowienia końcowe

§ 15. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą byń utrzymywane pod warunkiem, şe nie będą stanowiły
uciąşliwości dla otoczenia, z zachowaniem zasad
określonych w niniejszym Regulaminie, oraz warunków hodowli i przetrzymywania zwierząt określonych w ustawie o ochronie zwierząt.
2. Pszczoły winny byń trzymane w ulach ustawionych od granicy nieruchomości, odgrodzonej
ścianą lub inną barierą np. şywopłotem o wys. co
najmniej 2m – w taki sposób aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie zakłócały ludziom swobodnego
korzystania na przyległych nieruchomościach.
3. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich
jest zobowiązany zapewniń:
1) gromadzenie
i
usuwanie
powstających
w związku z hodowlą odpadów i nieczystości
w sposób zgodny z prawem, w tym zwłaszcza
z wymogami niniejszego Regulaminu i nie powodowanie zanieczyszczeń terenu nierucho-

§ 18. Koszty przeprowadzania deratyzacji obciąşają właścicieli nieruchomości.

§ 19. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu sprawuje Burmistrz, upowaşnieni pracownicy samorządowi, słuşby sanitarne, Straş Miejska oraz Policja.
§ 20. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jednolity tekst Dz. U.
z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z póŝniejszymi zmianami).
§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Babimostu.
§ 22. Traci moc uchwała Nr XXXIX/196/06 Rady
Miejskiej w Babimoście z dnia 10 paŝdziernika 2006r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Babimost.
§ 23. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Henryk Paciejewski
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UCHWAŁA NR VII/30/11
RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE
z dnia 30 marca 2011r.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie
gminy Babimost
Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 236,
poz. 2008 z póŝniejszymi zmianami) oraz § 2, 3 i 4
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniań przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U.
z 2006r. Nr 5, poz. 33) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się wymagania, jakie powinni spełniań przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i/lub opróşniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości powinien spełniań następujące wymagania:
1. prowadziń działalnośń w zakresie odbierania
odpadów od właścicieli nieruchomości, zgodnie
z zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym bądŝ
wpisem do ewidencji działalności gospodarczej
przedsiębiorcy,
2. posiadań zaplecze techniczno – biurowe,
3. posiadań tytuł prawny do nieruchomości, na
której znajduje się zaplecze techniczno – biurowe,
oraz tytuł prawny do dysponowania specjalistycznymi pojazdami samochodowymi,
4. posiadań specjalistyczne środki transportu
przystosowane do bezpyłowego odbierania oraz
transportu odpadów komunalnych,
5. środki transportu muszą byń:
1) zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz
posiadań aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,
2) oznakowane w sposób trwały i widoczny umoşliwiający identyfikację podmiotu świadczącego
usługi,
3) wyposaşone w odpowiednie narzędzia do ręcznego uprzątnięcia odpadów komunalnych rozsypanych w trakcie prac załadunkowych,

4) zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz transportowanych
odpadów,
5) zapewniające odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych
przy świadczeniu usług,
6) zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
6. posiadań środki transportu przystosowane do
odbioru odpadów zebranych selektywnie, w tym
ulegających biodegradacji,
7. odebrane odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości wywoziń w miejsca odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami oraz Gminnego Planu Gospodarki Odpadami,
8. posiadań środki techniczne umoşliwiające
przekazywanie organowi Gminy drogą elektroniczną
danych związanych z odbiorem odpadów komunalnych wymaganych odrębnymi przepisami, wyjątkowo dopuszcza się przesyłanie tych danych w formie pisemnej,
9. zapewniń moşliwośń dostarczenia właścicielom nieruchomości odpowiednich pojemników do
zbiórki odpadów komunalnych, na zasadach określonych w regulaminie,
10. kontenery, pojemniki i worki muszą byń
oznakowane w sposób umoşliwiający identyfikację
przedsiębiorcy świadczącego usługi.
§ 3. Przedsiębiorca posiadający zezwolenie na
odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, obejmujące niesegregowane odpady komunalne, jest zobowiązany równieş do odbierania wszystkich selektywnie zbieranych rodzajów
odpadów komunalnych, w tym powstających
w gospodarstwach domowych odpadów wielkogabarytowych, zuşytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zuşytych baterii przenośnych i zuşytych
akumulatorów przenośnych oraz odpadów z remontów. Ww. przedsiębiorca uwzględniając zapisy Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami oraz
Gminnego Planu Gospodarki Odpadami, zobowiązany jest do unieszkodliwiania odpadów poprzez:
1. przekazywanie do istniejących kompostowni
zebranych selektywnie odpadów kuchennych i zielonych ulegających biodegradacji,
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2. przekazywanie do odzysku zebranych selektywnie opakowań z papieru, tektury, opakowań
z tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, opakowań ze szkła,
3. przekazywanie do uprawnionych zakładów
zebranych selektywnie odpadów wielkogabarytowych oraz zuşytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
4. przekazywanie do uprawnionych zakładów
zebranej selektywnie frakcji odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych,
5. przekazywanie do uprawnionych zakładów
zebranych selektywnie odpadów budowlanych
z remontów.
§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia w zakresie opróşniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniań następujące wymagania:

Poz. 1047

§ 5. Przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości lub opróşniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zobowiązany jest do sporządzania i przekazywania Burmistrzowi Babimostu:
1. wykazu właścicieli nieruchomości, z którymi
w poprzednim miesiącu zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych, opróşnianie zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
oraz wykazu właścicieli nieruchomości, z którymi
w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu
lub wygasły w terminie do 15 dnia po upływie kaşdego miesiąca,
2. wykazu obejmującego masy poszczególnych
rodzajów odebranych odpadów komunalnych lub
ilości i rodzaju nieczystości ciekłych z obszaru gminy
w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy,

1. prowadziń działalnośń w zakresie opróşniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości, zgodnie
z zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym bądŝ
wpisem do ewidencji działalności gospodarczej
przedsiębiorcy,

3. wykazu sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych,

2. posiadań zaplecze techniczno - biurowe w postaci bazy transportowej wraz z garaşami lub miejscami postojowymi,

5. wykazy mas odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nieskładowanych na składowisku odpadów i sposobów lub sposobu ich zagospodarowania,

3. posiadań sprzęt samochodowy (pojazdy asenizacyjne) spełniający wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada
2002 roku w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002r. Nr 193, poz. 1617),
4. posiadań tytuł prawny do nieruchomości, na
której znajduje się zaplecze techniczno – biurowe
oraz tytuł prawny do dysponowania specjalistycznymi pojazdami samochodowymi,
5. posiadań dokumentację potwierdzająca gotowośń odbioru nieczystości ciekłych przez stację
zlewną,
6. prowadziń pełną dokumentację w zakresie
prowadzonej działalności, w tym szczególnie ewidencję odbieranych nieczystości ciekłych zgodnie ze
wzorem ogłoszonym w rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z 17 paŝdziernika 2002r. w sprawie
warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do
stacji zlewnych (Dz. U. z 2002r. Nr 188, poz. 1576),
7. wywóz nieczystości ciekłych z nieruchomości
moşe odbywań się wyłącznie na podstawie pisemnej umowy zawartej z właścicielem nieruchomości,
8. posiadań środki techniczne umoşliwiające
przekazywanie organowi Gminy drogą elektroniczną
danych wymaganych przepisami, wyjątkowo dopuszcza się przekazywanie danych tych w formie
pisemnej. Powyşsze wymagania powinny zostań
uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.

4. wykazy mas odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowisku
odpadów,

6. rocznego sprawozdania w zakresie ilości zebranych i przekazanych do recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych, w terminie do 15 stycznia
roku następującego po roku objętym sprawozdaniem.
§ 6. Przedsiębiorcy zobowiązani są do:
1) przestrzegania obowiązującego Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Babimost,
2) okazywania na şądanie umów oraz dowodów
płacenia za świadczone usługi związane
z odbiorem odpadów i nieczystości ciekłych
upowaşnionym pracownikom samorządowym.
§ 7. Niewypełnienie któregokolwiek z wymagań,
stanowi podstawę do odmowy udzielenia zezwolenia, na świadczenie usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróşniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Babimostu.
§ 9. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Henryk Paciejewski

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 53

– 5557 –

Poz. 1048

1048
10 48

UCHWAŁA NR VI/34/2011
RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH
z dnia 30 marca 2011r.
w sprawie określenia warunków i tryb finansowania realizacji zadania dotyczącego tworzenia warunków,
w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu
Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca
2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze zm.),
Rada Miejska uchwala co następuje:

gólności na podstawie ustawy o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia
2003r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.).

§ 1. 1. Uchwała określa cel publiczny w odniesieniu do realizacji zadania własnego przewidzianego w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r.
o sporcie (zwanej dalej ustawą o sporcie), polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu.

§ 5. 1. Dotacja, ma słuşyń realizacji celu publicznego, o którym mowa w art. 27 ust. 2 ustawy i § 3
przedmiotowej uchwały i moşe byń przeznaczona
na:

2. Uchwala się warunki i tryb finansowania realizacji zadania własnego, określonego w art. 27 ust. 1
ustawy o sporcie.
§ 2. 1. Zadanie własne, o którym mowa w art. 27
ust. 1 ustawy, jest realizowane poprzez przyznawanie dotacji celowych dla klubów sportowych na zasadach i trybie określonym w niniejszej uchwale.
2. . Środki finansowe na wspieranie rozwoju
sportu zabezpiecza się corocznie w uchwale budşetowej
§ 3. 1. Jako cel publiczny w rozumieniu niniejszej
uchwały naleşy rozumień
1) poprawę warunków uprawiania sportu przez
zawodników klubów sportowych;
2) osiągnięcie wyşszych wyników sportowych
przez zawodników klubów sportowych
3) poprawę kondycji fizycznej i kondycji psychicznej mieszkańców poprzez upowszechnienie rekreacji i aktywnego stylu şycia;
4) umoşliwienie dostępu do róşnorodnych form
aktywności sportowej jak największej liczbie
mieszkańców Gminy Lubniewice.
§ 4. 1. Kluby sportowe, działające i mające siedzibę na obszarze gminy Lubniewice oraz niedziałające w celu osiągnięcia zysku, mogą otrzymywań
dotację celową w kwocie nie większej niş 80% kosztów realizacji zadania.
2. Dotacja jest przyznawana w oparciu o procedury wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w szcze-

1) realizację programów szkolenia sportowego,
2) zakup sprzętu sportowego,
3) pokrycie kosztów organizowania zawodów
sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
5) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.
§ 6. 1. Dotacja udzielana jest na pisemny wniosek, którego wzór określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przekazanie dotacji nastąpi na podstawie pisemnej umowy, której wzór określa załącznik Nr 2
do niniejszej uchwały.
3. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy podmiotu w terminach określonych w umowie, zapewniających finansowanie zobowiązań wynikających z realizacji zadania.
§ 7. Podmiot, któremu przyznano dotację sporządza sprawozdanie końcowe z wykonania zadania
w terminie 15 dni od dnia upływu okresu, w którym
zadanie miało byń wykonane. Wzór sprawozdania
określa załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
§ 9. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Roman Sornat
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VI/34/2011
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 30 marca 2011r.

…………………………..….
(pieczątka podmiotu)
Wniosek o udzielenie dotacji na realizacji zadania publicznego z zakresu sportu przewidzianego w ustawie
z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie
1. Przeznaczenie dotacji - określenie celu publicznego:
……………………………………………………………………………………………..………….……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..…………….
………………….……………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..….
2. Termin i miejsce realizacji zadania:
………………………………………………………………..……..…………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Dokładny adres, dane kontaktowe podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………………………………..………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel ..............................................................................................fax ………………………..……………………………
e-mail: ……...………………….…………………........................................................................................................
4. Numer rachunku bankowego
……………..…………………………………………..……………………………………………………………………...……
………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Wskazanie osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu (imię i nazwisko, stanowisko / pełniona
funkcja, telefon kontaktowy):
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….………………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Koszty realizacji zadania
Lp.

Ogółem:

Rodzaj kosztów

Koszt całkowity
zadania
(w zł)

Wnioskowana
kwota dotacji
(80% - w zł)

Wkład własny
(20% w zł)
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7. Dane o posiadanej zasobach kadrowych jej kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym pozwalających
osiągnąń zamierzony cel
………………………………………………………………………………………………………………………………………
….......................................................................................................................................................................

…….………......................................................................................................................
(czytelny podpis osoby/osób
upoważnionej/-ych do reprezentowania podmiotu)
Załączniki:
1) Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru właściwego dla danego podmiotu
(status prawny);
2) Wykaz zawodników posiadających licencję wydaną przez właściwy polski związek sportowy (imię i nazwisko, numer licencji).
3) Oświadczenie o przyjęciu warunków umowy.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VI/34/2011
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 30 marca 2011r.
UMOWA
Nr zawarta w dniu ……………………..…. w Lubniewicach
pomiędzy
1. Gminą Lubniewice
ul. Jana Pawła II 51; 69-210 Lubniewice
reprezentowanym przez
Burmistrza- Tomasza Jaskułę
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Krystyny Kosińskiej, zwanym dalej „Zleceniodawcą”
NIP 596-001-04-25, zwaną dalej „Dotującym”
a
2. Klubem Sportowym
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..……,
zwanym dalej „Dotowanym”
§ 1. 1. Dotujący udziela Dotowanemu dotację celową, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 czerwca
2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857) oraz uchwały Nr ………….Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia
…………. w sprawie określenia warunków i tryb finansowania realizacji zadania dotyczącego tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu zgodnie z wnioskiem z dnia …………r stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy, a Dotowany zobowiązuje się zrealizowań zadanie w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej umowie.
§ 2. 1. Dotujący zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania dotacji w wysokości
…………………………………(słownie zł: ………………………………………………………………….………………..).
2. Przyznane środki finansowe w wysokości określonej w ust. 1 zostaną przekazane na rachunek bankowy Dotowanego, Nr rachunku: ……………………………………………………………………………….………………
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3. Dotowany oświadcza, şe jest jedynym posiadaczem wskazanego w ust. 2 rachunku bankowego i zobowiązuje się do utrzymania wskazanego powyşej rachunku nie krócej niş do chwili dokonania ostatecznych
rozliczeń z Dotującym, wynikających z umowy.
§ 3. 1. Termin wykonania zadania ustala się od dnia ……………………………... do dnia………………………
2. Zadanie zostanie wykonane zgodnie z wnioskiem z dnia ………………... zawierającym kosztorys zadania.
3. Dotujący wyraşa zgodę na ewentualne, uzasadnione przesunięcia wewnątrz kosztorysu w ramach ujętych w nim wydatków z przyznanej dotacji, które nie mogą przekroczyń 25 % przyjętych przez Dotowanego
kwot.
4. W przypadku zmian kosztorysu, o których mowa w ust. 3- zmiany powyşej 10 % kwot wymagają zgody Dotującego.
§ 4.1 Dotowany zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych środków finansowych zgodnie z celem,
na jaki je uzyskał i na warunkach określonych niniejszą umową. Dotyczy to takşe ewentualnych przychodów
uzyskanych przy realizacji umowy, których nie moşna było przewidzień przy kalkulowaniu wielkości dotacji
oraz odsetek bankowych od przekazanych przez Dotującego środków, które naleşy wykorzystań wyłącznie
na wykonanie zadania.
2. W ramach udzielanych dotacji finansowane mogą byń realizowane następujące wydatki w zakresie
sportu:
1) realizację programów szkolenia sportowego,
2) zakup sprzętu sportowego,
3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
§ 5. 1.Dotowany jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej
środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia
29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z póŝn. zm.), w sposób umoşliwiający
identyfikację poszczególnych operacji księgowych.
2. Dotujący opisując faktury, rachunki, umowy itp. w związku z poniesionymi kosztami winien opisywań
je w następujący sposób: „Wydatki sfinansowano w kwocie ……………………zł z dotacji otrzymanej na podstawie umowy Nr………………………………………………………………………………………………….…………..”.
§ 6. Dotowany , realizując zlecone zadanie, zobowiązuje się do informowania w wydawanych przez siebie, w ramach zadania, publikacjach, swoich materiałach informacyjnych, poprzez media, jak równieş stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację
kierowaną do odbiorców, o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez Dotującego .
§ 7. 1. Dotujący sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania przez Dotowanego , w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowych. Kontrola moşe byń przeprowadzona w toku realizacji
zadania oraz po jego zakończeniu.
2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, wyznaczeni pracownicy Dotującego mogą badań dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mień znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania oraz şądań udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania. Dotowany na şądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyń lub udostępniń dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzieliń wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.
3. Prawo kontroli przysługuje upowaşnionym pracownikom Dotującego zarówno w siedzibie Dotowanego, jak i w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach.
4. Dotujący powiadamia Dotowanego o zamiarze przeprowadzenia kontroli co najmniej 3 dni przed terminem planowanej kontroli
5. Z czynności kontrolnych Dotujący sporządza protokół .
6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykorzystaniu dotacji kieruje się do Dotowanego stosowne wnioski i zalecenia, wyznaczając termin do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
7.W przypadku, gdy Dotowany nie usunie stwierdzonych nieprawidłowości i nie doprowadzi do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, umowa moşe byń rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, a środki finansowe na realizację zadania wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do budşetu
gminy wraz z odsetkami w wysokości określanej jak dla zaległości podatkowych, w terminie określonym
w ustawie o finansach publicznych.
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§ 8. 1.Z realizacji zadania Dotowany sporządza sprawozdanie końcowe z wykonania zadania w terminie
15 dni od dnia upływu okresu, na który umowa została zawarta tj. od terminu określonego § 3 ust. 1.
2. Sprawozdanie powinno zawierań co najmniej:
1) informację o przebiegu realizacji zadania zgodnie z ich układem zawartym w ofercie,
2) szczegółowe rozliczenie finansowe dokonane w oparciu o kosztorys załączony do umowy,
3) inne istotne informacje o realizacji zadania,
4) zestawienie rachunków potwierdzających wydatkowanie środków. Zestawienie zawierań powinno:
Nr faktury (rachunku), datę jej wystawienia, wysokośń wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części
została pokryta z dotacji oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi. Kaşda z faktur (rachunków) powinna
byń opatrzona na odwrocie pieczęcią klubu oraz zawierań sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej naleşności. Informacja ta powinna byń podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych dotowanego.
5) Materiały mogące dokumentowań działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników, publikacje, raporty, wyniki).
§ 9. 1. Przyznane środki finansowe, określone w § 2 ust. 1, Dotowany zobowiązany jest wykorzystań
w terminie wskazanym w § 3 ust. 1, jako termin końcowy wykonania zadania .
2. Środki finansowe niewykorzystane do tego terminu Dotowany jest zobowiązany zwróciń w terminie
15 dni od dnia wskazanego w ust. 1, na rachunek bankowy Dotującego Nr 53 8369 0008 0050 0018 2000
0010. Niedotrzymanie terminu i wpłata niewykorzystanych środków po wskazanym terminie powoduje naliczenie odsetek.
§ 10. Przy wydatkowaniu środków pochodzących z dotacji – Dotowany stosuje przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z póŝn. zm.).
§ 11. 1. Umowa moşe byń rozwiązana na mocy porozumienia Stron w przypadku wystąpienia okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemoşliwiają wykonywanie umowy.
2. W przypadku rozwiązania umowy na mocy porozumienia Stron skutki finansowe oraz ewentualny
zwrot środków finansowych Strony określą w sporządzonym protokole.
§ 12. 1. Umowa moşe byń rozwiązana przez Dotującego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
1) wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem,
2) nieterminowego lub nienaleşytego wykonywania umowy, w tym w szczególności zmniejszenia zakresu
rzeczowego realizowanego zadania, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz oceny realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych,
3) jeşeli Dotowany przekaşe częśń lub całośń dotacji osobie trzeciej, pomimo, şe nie przewiduje tego niniejsza umowa,
4) jeşeli Dotowany odmówi poddaniu się kontroli, bądŝ w terminie określonym przez Dotującego nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
§ 13. 1. Zwrotowi do budşetu podlega ta częśń dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem. Odsetki od dotacji podlegających zwrotowi nalicza się od dnia przekazania z budşetu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.
2. Zwrotowi do budşetu podlega ta częśń dotacji, która została nienaleşnie udzielona lub pobrana
w nadmiernej wysokości. Odsetki od dotacji podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej
jak dla zaległości podatkowych w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia tych okoliczności.
3. Przypadku niezrealizowania zadania w całości lub w części, przekazane środki podlegają zwrotowi
wraz z odsetkami do budşetu gminy na wskazany rachunek bankowy, w terminie 15 dni od dnia przedstawienia sprawozdania, o którym mowa w ust.1. Naliczenie odsetek następuje od dnia przekazania z budşetu
dotacji.
4. Niewykorzystana częśń dotacji podlega zwrotowi w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania
dotacji. Odsetki od niewykorzystanej części dotacji nalicz się jak dla zaległości podatkowych począwszy od
dnia następującego po upływie 15 dni od dnia zwrotu niewykorzystanej części dotacji.
§ 14. Wykonanie umowy nastąpi z chwilą zaakceptowania przez Dotującego sprawozdania, o którym
mowa w § 8.
§ 15. 1.Wszelkie zmiany umowy i oświadczenia składane zgodnie z niniejszą umową wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaşności.
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2. Ewentualne zmiany kosztorysu, wymagające aneksu do umowy -Dotujący dopuszcza jedynie w terminie do dnia ………………………………………………………………………………………………………………..…..
§ 16. Dotowany ponosi wyłączną odpowiedzialnośń wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku
z realizacją zadania.
§ 17. W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks
cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z póŝn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240). Zleceniobiorca oświadcza, şe znane są mu obowiązki wynikające z przepisów
prawa, w szczególności ustawy powołanej w § 1 ust. 1.
§ 18. Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy Strony
poddadzą rozstrzygnięciu właściwego, ze względu na siedzibę Dotującego, sądu powszechnego.
§ 19. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
kaşdej ze Stron.

Dotowany:

Dotujący:

……………………………………..

………………………………

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VI/34/2011
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 30 marca 2011r.
SPRAWOZDANIE
z wykorzystania środków finansowych na zadanie z zakresu sportu
w okresie od........................... do ..............................,
określonego w umowie Nr ......................................,
zawartej w dniu .............................................................., pomiędzy
Gminą Lubniewice a ............................................................
(nazwa podmiotu )
Data złoşenia sprawozdania: .................................

Część I. Sprawozdanie merytoryczne
1. Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym w ofercie? Jeśli nie – dlaczego?

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

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

Koszt całkowity
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2. Rozliczenie ze względu na ŝródło finansowania
Ŝródło finansowania
Koszty pokryte z dotacji
Koszty pokryte z finansowanych środków własnych,
środków z innych ŝródeł w tym
- praca i usługi własne
Ogółem

zł.
zł.

%
%

zł.

%
100%

3. Zestawie faktur (rachunków)
Lp.

Numer
dokumentu księgowego

Numer p
pozycji kosztorysu

Data

Nazwa wydatku

Kwota (zł.)

Część III. Dodatkowe informacje
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Oświadczam(-my), że:
1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny klubu,
2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych,
4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione.

.........................................................
(pieczęń klubu)

0 48

......................................................
(imię i nazwisko i podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu klubu sportowego)
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UCHWAŁA NR VI/38/2011
RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH
z dnia 30 marca 2011r.
Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.1) oraz
art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180,
poz. 1493 z póŝn. zm.) uchwala się, co następuje:

4. Burmistrz Lubniewic odwołuje członka Zespołu przed upływem kadencji:

§ 1. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie gminy Lubniewice, uchwala się tryb i sposób
powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

na wniosek przewodniczącego Zespołu
w uzasadnionych przypadkach;

Tryb powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
§ 2. 1. Zespół Interdyscyplinarny, zwany dalej
„Zespołem” powołuje Burmistrz Lubniewic w drodze zarządzenia.
2. W skład Zespołu wchodzi po jednym przedstawicielu następujących instytucji, organizacji
i jednostek organizacyjnych działających na terenie
Lubniewic:

na jego wniosek;
na wniosek podmiotu, którego jest on
przedstawicielem;

w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub
umyślne przestępstwo skarbowe.
Tryb powoływania i odwoływania Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego
§ 4. 1. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje wybrany na pierwszym spotkaniu
w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
2. Przewodniczący zostaje wybrany na czas
określony na okres 3 lat.
3. O wyborze Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje pisemnie powiadomiony
Burmistrz Lubniewic.

1) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach.

4. Przewodniczący moşe zostań odwołany na
podstawie

2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Lubniewicach.

1) uzasadnionego pisemnego wniosku, któregokolwiek z członków Zespołu Interdyscyplinarnego, odwołanie następuje w wyniku głosowania jawnego zwykłą większością głosów;

3) Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie.
4) słuşby zdrowia
5) oświaty.
6) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie.
7) kuratorzy Sądu Rejonowego w Sulęcinie.
8) innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
§ 3. Powoływanie i odwoływanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego:
1. Przedstawiciele poszczególnych instytucji zostają wskazani imiennie przez swoich pracodawców
i oddelegowani do prac Zespołu Interdyscyplinarnego.

2) pisemnej rezygnacji Przewodniczącego
3) uzasadnionego pisemnego wniosku Burmistrza
Lubniewic
5. Odwołanie przewodniczącego skutkuje koniecznością powołania nowego przewodniczącego
zgodnie z zapisami pkt. 1.
Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego
§ 5. 1. Kadencja Zespołu trwa 3 lata.
2. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Burmistrz Lubniewic w terminie 30 dni od daty zawarcia
Porozumień.

2. Skład Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje
ustalony Zarządzeniem Burmistrza Lubniewic.

3. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu wybierany
jest przewodniczący Zespołu spośród jego członków, większością głosów w głosowaniu jawnym.

3. Członek Zespołu Interdyscyplinarnego moşe
zostań odwołany Zarządzeniem Burmistrza Lubniewic w trybie natychmiastowym w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasady poufności danych i informacji uzyskanych w ramach
pracy w Zespole Interdyscyplinarnym.

4. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący
z własnej inicjatywy, wskazując termin, miejsce oraz
cel posiedzenia, o czym powiadamia na piśmie
członków Zespołu, nie póŝniej niş 3 dni przed terminem posiedzenia.
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5. Posiedzenie Zespołu moşe byń zwołane takşe
na wniosek co najmniej jednej czwartej liczby członków Zespołu.
6. Prace Zespołu są prowadzone, jeşeli w posiedzeniu Zespołu bierze udział co najmniej połowa
jego członków.
7. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół,
zawierający w szczególności: informację o składzie
Zespołu uczestniczącym w posiedzeniu, opis przebiegu posiedzenia oraz podjęte uchwały lub ustalenia.
8. Zespół moşe powoływań grupy robocze na zasadach określonych w ustawie o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie, w celu rozwiązywania indywidualnych problemów związanych z występowaniem
przemocy w rodzinie.
9. Grupy robocze składają informacje Zespołowi
o wynikach swej pracy.

Poz. 1049, 1050

11. Jawności posiedzenia Zespołu moşe zostań
wyłączona na podstawie przepisów ustawowych.
12. Członkowie Zespołu i grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków słuşbowych lub
zawodowych.
13. Siedziba Zespołu mieści się w MiejskoGminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubniewicach.
14. Obsługę administracyjno-techniczną Zespołu
zapewnia Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubniewicach.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
§ 7. Uchwała wchodzi w şycie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Roman Sornat

10. Przewodniczący Zespołu zobowiązany jest do
przekładania Burmistrzowi Lubniewic sprawozdań
z pracy Zespołu w terminie do 31 stycznia roku następnego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.

===================================================================================
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UCHWAŁA NR VI/30/2011
RADY GMINY NIEGOSŁAWICE
z dnia 30 marca 2011r.
w sprawie programu współpracy gminy Niegosławice z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami
Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010r.
Nr 234, poz. 1536 z póŝn. zm.) uchwala się „Program
współpracy gminy Niegosławice z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami na lata
2011 – 2015”.
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroń w niniejszym programie jest mowa o:
1) ustawie – naleşy przez to rozumień ustawę
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku
publicznego i wolontariacie;
2) gminie – naleşy przez to rozumień Gminę Niegosławice;
3) radzie – naleşy przez to rozumień Radę Gminy
Niegosławice;
4) wójcie – naleşy przez to rozumień Wójta Gminy
Niegosławice;
5) organizacjach – naleşy przez to rozumień organizacje pozarządowe i podmioty, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poşytku publicznego i wolontariacie;

6) zadaniach publicznych – naleşy przez to rozumień zadania publiczne określone w art. 4 ust. 1
ustawy;
7) komisji – naleşy przez to rozumień komisje konkursowe oceniające oferty w ramach otwartych
konkursów ofert;
8) programie – naleşy przez to rozumień, uchwalony niniejszą uchwałą, Program współpracy;
Rozdział 2
Cel główny i cele szczegółowe programu
§ 2. Głównym celem programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym a takşe budowanie partnerstwa między Gminą a organizacjami pozarządowymi poprzez
realizację następujących celów szczegółowych:
1) efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Gminy;
2) umacnianie w świadomości społecznej wspólnoty lokalnej poczucia odpowiedzialności za
swoje otoczenie;
3) zmierzanie do poprawy jakości şycia, poprzez
pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych;
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4) wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych;

5) wspieranie wszelkich form edukacji kulturalnej
dzieci i młodzieşy;

5) udział przedstawicieli organizacji pozarządowych przy tworzeniu aktów prawa miejscowego poprzez wykorzystanie mechanizmów partycypacji społecznej.

6) organizacja
konkursów
i z wiedzy ogólnej;

Rozdział 3
Zasady i formy współpracy
§ 3. Współpraca Gminy z organizacjami ma charakter finansowy lub pozafinansowy i odbywa się
zgodnie z zasadami: pomocniczości, suwerenności
stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
§ 4. Współpraca samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi, określona ustawą o działalności poşytku publicznego i wolontariacie, moşe
obejmowań następujące formy:
1) zlecania organizacjom pozarządowym zadań
publicznych, polegających na wspieraniu lub
powierzaniu zadań wraz z udzieleniem dotacji
na dofinansowanie ich realizacji;
2) wzajemne informowanie się o planowanych
kierunkach działalności i współdziałanie w celu
zharmonizowania tych kierunków;
3) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi,
odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
4) udostępnianie na preferencyjnych warunkach
lokali naleşących do jednostek organizacyjnych
Gminy, na potrzeby organizowania spotkań,
konferencji, imprez kulturalnych i sportowych
o charakterze niekomercyjnym.
Rozdział 4
Przedmiot współpracy, zadania priorytetowe oraz
wysokość środków przeznaczonych na realizację
programu
§ 5. Przedmiotem współpracy z organizacjami
pozarządowymi jest realizacja zadań publicznych
wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy, o ile są zadaniami gminy.
§ 6. Ustala się następujące zadania priorytetowe
Gminy:
1) organizacja przedsięwzięń sportowych dla
mieszkańców Gminy, upowszechnianie sportu
w środowisku;
2) organizacja zawodów oraz imprez sportowych,
prowadzenie zajęń treningowych na terenie
Gminy;
3) organizowanie pomocy rzeczowej i şywnościowej dla rodzin i osób ubogich;
4) organizacja konkursów, przeglądów oraz innych imprez promujących rozwój kultury
w gminie;

przedmiotowych

7) opracowywanie i wydawanie publikacji wykorzystywanych do realizacji celów dydaktycznowychowawczych;
8) realizacja zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
9) świadczenie usług opiekuńczych osobom starszym, samotnym, chorym i niepełnosprawnym.
§ 7. Na realizację zadań publicznych wskazanych
w programie w roku 2011 przeznacza się środki finansowe w wysokości 1.000 zł. Środki przeznaczone
na ten cel w następnych latach określone będą
uchwałą budşetową.
Rozdział 5
Sposób realizacji programu
§ 8. Cele zawarte w programie współpracy mogą
byń 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);
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;
3) współpracę na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności,
uczciwej konkurencji i jawności;
4) współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych ŝródeł, w szczególności z funduszy Unii Europejskiej;
5) udział podmiotów prowadzących działalnośń
poşytku publicznego w działaniach programowych samorządu;
6) uşyczanie bądŝ wynajmowanie na preferencyjnych warunkach lokali na spotkania podmiotów
prowadzących działalnośń poşytku publicznego;
7) promocję działalności podmiotów prowadzących działalnośń poşytku publicznego m. in. na
stronie internetowej Urzędu;
8) pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych z partnerami o podobnym profilu;
Rozdział 6
Sposób oceny realizacji programu
§ 9. Ocena realizacji programu będzie dokonywana między innymi na podstawie:
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1) skonsultowanych z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących statutowej działalności tych organizacji;

4. Jeşeli postępowanie konkursowe nie doprowadziło do wyłonienia najkorzystniejszej oferty bądŝ
ofert, komisja informuje Wójta o nierozstrzygnięciu
postępowania konkursowego.

2) złoşonych ofert przez organizacje pozarządowe
uczestniczące w realizacji programu;

§ 14. 1. Z prac komisji sporządza się protokół,
który powinien zawierań w szczególności:

3) organizacji pozarządowych realizujących zadania programowe;
4) zleconych zadań i wysokości środków finansowych przeznaczonych z budşetu Gminy na ich
realizację;
5) inicjatyw publicznych podjętych przez organizacje pozarządowe;
6) odbiorców uczestniczących w zrealizowanych
zadaniach programowych.

1) nazwę zadania z ogłoszonego konkursu,
2) oznaczenie miejsca i czasu przeprowadzenia
konkursu,
3) liczbę zgłoszonych ofert na konkurs,
4) wskazanie liczby ofert zgodnych i niezgodnych
z warunkami określonymi w ogłoszeniu konkursowym i w ustawie,

Rozdział 7

5) wskazanie najkorzystniejszej oferty na zadanie,
na realizację którego przyznana zostanie dotacja,

Informacja o sposobie tworzenia programu oraz
o przebiegu konsultacji

6) imiona i nazwiska członków komisji wraz z ich
podpisami.

§ 10. Projekt programu został przygotowany
przez Wójta Gminy i zarządzeniem Nr 0050/18/2011
z dnia 14 marca 2011r. poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi na zasadach i w trybie
odrębnej uchwały rady. Konsultacje odbyły się
w dniach 15 – 23 marca 2011r.

2. Na kaşdym posiedzeniu sporządzana jest lista
obecności członków komisji.

2. W wyniku zarządzonych konsultacji nie wpłynęła şadna uwaga ani opinia dotycząca konsultowanego projektu uchwały.
Rozdział 8
Tryb powoływania i zasady działania komisji
konkursowych do opiniowania ofert w otwartych
konkursach ofert
§ 11. 1. Komisja jest organem opiniodawczym
w zakresie oceny i określenia wysokości przyznania
dotacji organizacjom pozarządowym, składającym
oferty w ramach otwartych konkursów ofert.
2. Komisję do oceny ofert powołuje Wójt Gminy
odrębnym zarządzeniem.
§ 12. 1. Wójt kieruje do przedstawicieli organizacji pozarządowych zaproszenie dotyczące zgłaszania
kandydatów do udziału w pracach komisji.
2. Zaproszenie, o którym mowa w ust. 1, Wójt
zamieszcza takşe na stronie internetowej urzędu.
3. Kandydatów z ramienia organizacji pozarządowych o wynikach naboru Wójt powiadamia pisemnie.
§ 13. 1. Pracami komisji kieruje przewodniczący
lub wyznaczony przez niego zastępca.
2. Komisja analizuje ofertę zgodnie z kryteriami
określonymi w ustawie i niniejszym programie.
3. Po dokonaniu oceny, komisja wskazuje ofertę
bądŝ oferty z zadaniami, na które proponuje udzielenie dotacji albo nie przyjmuje şadnej z ofert.

3. Komisja podejmuje decyzję zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co
najmniej połowy składu.
4. W przypadku równej liczby głosów „za”
i „przeciw” - głos decydujący ma kierujący pracami
komisji.
§ 15. Po rozpatrzeniu i zaopiniowaniu ofert, komisja przedstawia Wójtowi protokół wraz z wykazem organizacji pozarządowych i propozycjami wysokości dotacji, który podejmuje ostateczną decyzję
w tej sprawie.
§ 16. 1. Członkowie komisji z tytułu pracy w komisji nie otrzymują wynagrodzenia.
2. Do członków komisji stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego o wyłączeniu pracownika.
§ 17. Obsługę organizacyjno-techniczną komisji
zapewnia Urząd Gminy.
Rozdział 9
Postanowienia końcowe
§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 19. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Leszek Kocik
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UCHWAŁA NR VI/32/2011
RADY GMINY NIEGOSŁAWICE
z dnia 30 marca 2011r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.), po przeprowadzeniu
konsultacji z mieszkańcami zgodnie z uchwałą z dnia
26 stycznia 2011r. Nr IV/19/2011 w sprawie zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
gminy, uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Rady Gminy
Niegosławice
z
dnia
20
sierpnia
2002r.
Nr XLII/191/2002 w sprawie uchwalenia statutów
sołectw, wprowadza się następujące zmiany:

o treści: „Rada Sołecka wsi Bukowica w składzie
5 osób”.
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają
bez zmian.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Leszek Kocik

1. W § 8 zapis o treści: „Rada Sołecka wsi Bukowica w składzie 3 osoby” zastępuje się zapisem

===================================================================================
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UCHWAŁA NR VI/47/11
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH
z dnia 30 marca 2011r.
w sprawie zasad zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań polegających na usuwaniu, transporcie
i utylizacji elementów i materiałów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie
Gminy Strzelce Krajeńskie ze środków budżetu gminy
Działając na podstawie art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1
pkt 3, art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002r. Nr 23,
poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214,
poz. 1806; Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162,
poz. 1568; Dz. U. z 2002 Nr 153, poz. 1271; Dz. U.
z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Dz. U.
z 2005r. Nr 172, poz. 1441; Dz. U. z 2006r. Nr 17,
poz. 128; Dz. U. z 2005r. Nr 175, poz. 1457; Dz. U.
z 2006r. 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; Nr 28, poz. 146; Nr 106,
poz. 675, Nr 40, poz. 230) oraz art. 403 ust. 4 i 5
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
środowiska (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150;
Nr 111, poz. 708; Nr 138, poz. 865; Nr 154, poz. 958;
Nr 171, poz. 1056; Nr 199, poz. 1227; M. P. z 2008r.
Nr 79, poz. 698; Nr 80, poz. 707; Dz. U. z 2008r.
Nr 223, poz. 1464; Dz. U. z 2009r. Nr 19, poz. 100;
Dz. U. z 2008r. Nr 227, poz. 1505; Dz. U. z 2009r.
Nr 20, poz. 106; Nr 79, poz. 666; Nr 130, poz. 1070;
M. P. z 2009r. Nr 57, poz. 780, Nr 69, poz. 893; Dz. U.
z 2009r. Nr 215, poz. 1664; Dz. U. z 2010r. Nr 21,

poz. 104; Nr 28, poz. 145; Nr 76, poz. 489; Dz. U.
z 2010r. Nr 119, poz. 804; Nr 152, poz. 1018; Nr 152,
poz. 1019; Nr 229, poz. 1498; Nr 249, poz. 1657; M. P.
z 2010 Nr 74, poz. 945; Nr 78, poz. 965; Dz. U.
z 2010r. Nr 28, poz. 145; Nr 182, poz. 1228), Rada
Miejska w Strzelcach Krajeńskich uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się, şe środki finansowe pochodzące
z budşetu Gminy Strzelce Krajeńskie mogą byń przeznaczone na usuwanie, transport oraz utylizację
elementów i materiałów zawierających azbest
z obiektów budowlanych połoşonych na terenie
Gminy Strzelce Krajeńskie.
§ 2. 1. Zwrot kosztów ma charakter jednorazowy
i dotyczy zadań obejmujących usuwanie, transport
i utylizację elementów i materiałów zawierających
azbest z obiektów budowlanych zlokalizowanych na
terenie gminy Strzelce Krajeńskie.
2. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montaşem nowych pokryń dachowych, oraz kosztów uzgodnień i sporządzenia dokumentacji technicznej.
§ 3. 1. Ubiegającym się o zwrot kosztów poniesionych na realizację zadań określonych w § 2 ust. 1
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moşe byń osoba fizyczna, która posiada tytuł prawny do obiektu budowlanego, zlokalizowanego na
terenie gminy Strzelce Krajeńskie.
2. O zwrot kosztów moşe ubiegań się równieş
wspólnota mieszkaniowa w części, w której właścicielami są osoby fizyczne. Wniosek składa zarządca
nieruchomości lub osoba upowaşniona pisemnie
przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości.
3. O zwrot kosztów poniesionych nie mogą
ubiegań się osoby fizyczne, u których prowadzona
jest działalnośń gospodarcza w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. z 2007r. Dz. U. Nr 155,
poz. 1095 z póŝn. zm.).
4. Dofinansowanie kosztów zadań, o których
mowa w § 2 ust 1 niniejszej uchwały ma miejsce
niezaleşnie od uzyskania przez wnioskodawcę
wsparcia finansowego z innych ŝródeł.
§ 4. Prace związane z demontaşem oraz transportem elementów i materiałów zawierających
azbest mogą realizowań jedynie podmioty, które
posiadają dokumenty wymagane na podstawie
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach
(tj. z 2007r. Dz. U. Nr 39, poz. 251 z póŝn. zm.)
i przepisów wykonawczych:
1) Decyzję zatwierdzającą program gospodarki
odpadami niebezpiecznymi,
2) Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych,
wydane przez organ właściwy w sprawach
ochrony środowiska.

Poz. 1052
Strzelecko-Drezdeneckim w Strzelcach Kraj. na
30 dni przed wykonaniem zadania, na którym
widnieje pieczęń wpływu z adnotacją o braku
sprzeciwu przeprowadzenia danego zamierzenia budowlanego lub kopię pozwolenia na budowę z adnotacją o jego ostateczności, jeşeli
planowane zamierzenie budowlane wymaga
takiej decyzji.

5) Nazwa banku i Nr konta, na które ma byń przekazane dofinansowanie.
2. Dopuszcza się udzielenia dofinansowania dla
osób fizycznych (w tym wspólnot mieszkaniowych),
które złoşą wniosek po uprawomocnieniu się niniejszej uchwały a dokonały usunięcia odpadów zawierających azbest w okresie od 1 stycznia 2010 do dnia
wejścia w şycie niniejszej uchwały i spełnią wymagania zawarte w § 6 pkt 1 – 4 i § 7 ust. 1 pkt 1 – 3.
3. Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Jeşeli wniosek nie wymaga uzupełnienia oraz
spełnia wszystkie warunki, określone niniejszą
uchwałą wnioskodawca jest informowany w terminie 14 dni licząc od daty złoşenia wniosku, şe prace
zgłoszone we wniosku zostały zakwalifikowane do
dofinansowania. Określenie kwoty dofinansowania,
która zostanie wypłacona po zakończeniu prac oraz
szczegółowe uzgodnienia wykonania prac dofinansowanych, określone są kaşdorazowo w umowie
o dofinansowanie zawieranej przez Burmistrza
z Wnioskodawcą.

§6

5. Jeşeli wniosek jest złoşony bez wymaganych
załączników i nie zostanie uzupełniony w terminie
7 dni od daty otrzymania wezwania, zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.

§ 6. 1. Przed rozpoczęciem realizacji zadań określonych w § 2 ust. 1 ubiegający się o zwrot kosztów
zobowiązany jest do złoşenia w Urzędzie Miejskim
w Strzelcach Krajeńskich wniosku wraz z następującymi załącznikami:

§ 7. 1. Po zakończeniu inwestycji określonych
w § 2 ust. 1 wnioskodawca zobowiązany jest do
złoşenia w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Krajeńskich w terminie do dnia 15 listopada danego roku
kalendarzowego następujących dokumentów:

1) Kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie
tytułu prawnego do obiektu budowlanego,
z którego będą usuwane elementy lub materiały zawierające azbest. W przypadku gdy do
obiektu budowlanego tytuł prawny posiada kilka osób, naleşy dołączyń zgodę wszystkich
współwłaścicieli na wykonanie prac związanych
z usuwaniem elementów lub materiałów zawierających azbest, a w przypadku wspólnoty
mieszkaniowej – uchwałę wspólnoty.

1) Kopii protokołu odbioru robót sporządzonego
przez wykonawcę robót przy udziale właściciela
budynku,

2) Pisemną zgodę właściciela obiektu budowlanego na przeprowadzenie prac w przypadku gdy
wnioskodawca posiada tytuł prawny inny niş
własności.

2. W ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia zakończenia
robót, w terminie uzgodnionym z Wnioskodawcą,
przedstawiciele Urzędu dokonują oględzin inwestycji sporządzając z tej czynności protokół.

3) Kopię umowy zawartej z podmiotem określonym w §4 niniejszej uchwały, na wykonanie
prac związanych z usuwaniem elementów lub
materiałów zawierających azbest.

§ 8. 1. Burmistrz lub upowaşnieni przez niego
pracownicy Urzędu mają prawo kontroli zadania
objętego dofinansowaniem, na kaşdym etapie jego
realizacji.

4) Kopię zgłoszenia zamiaru usunięcia z obiektu
budowlanego elementów lub materiałów zawierających azbest, dokonanego w Starostwie

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości
w realizacji prac przyjętych do dofinansowania na
podstawie postanowień niniejszej uchwały, Bur-

§ 5. Zasady udzielania dofinansowania określa

2) Kopii karty przekazania odpadów do unieszkodliwienia,
3) Kopii dowodów księgowych (faktury VAT lub
rachunki) za demontaş, utylizację oraz transport
odpadów
niebezpiecznych
zawierających
azbest.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 53

– 5570 –

mistrz moşe odstąpiń od umowy o dofinansowanie,
o której mowa w § 2 ust. 1 uchwały.
§ 9. 1. Wnioski o których mowa w § 6 będą realizowane według kolejności ich złoşenia, aş do wyczerpania środków na dany rok kalendarzowy.
2. Wnioski niezrealizowane w danym roku z powodu braku środków finansowych będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w roku następnym.
§ 10. Dofinansowanie dla jednego wnioskodawcy udzielane jest w wysokości 50% kosztów brutto
prac wymienionych w § 2 ust. 1, nie więcej jednak
niş 2.000zł (słownie: dwa tysiące złotych) i 3.000zł
(słownie: trzy tysiące złotych) w przypadku wspólnot.
§ 11. Wnioskodawca zobowiązany jest do uregulowania w Urzędzie Skarbowym wszystkich ewentualnych zobowiązań podatkowych związanych
z otrzymaniem dofinansowania.
§ 12. Traci moc uchwała Nr XLV/312/09 Rady
Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 29 września 2009r. w sprawie: zasad zwrotu kosztów zwią-
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zanych z realizacją zadań polegających na usuwaniu
i utylizacji elementów i materiałów zawierających
azbest z obiektów budowlanych połoşonych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej oraz Uchwała Nr LI/374/10 z dnia 25 marca
2010r. w sprawie: zmiany zasad zwrotu kosztów
związanych z realizacją zadań polegających na usuwaniu i utylizacji elementów i materiałów zawierających azbest z obiektów budowlanych połoşonych na
terenie Gminy Strzelce Krajeńskie ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Strzelce Krajeńskie.
§ 14. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Grochala
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Załącznik
do uchwały Nr VI/47/11
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 30 marca 2011r.

Miejscowośń ………………………….., data ………………

Burmistrz Strzelce Krajeńskich
ul. Al. Wolności 48
66-500 Strzelce Kraj.

WNIOSEK
o zwrot kosztów związanych z realizacją zadań polegających na usuwaniu i utylizacji elementów
i materiałów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
UWAGA WNIOSEK NALEŞY WYPEŁNIŃ PISMEM DRUKOWANYM!

Wykaz niezbędnych dokumentów do przedłoşenia w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Krajeńskich określony
został na stronie 2 wniosku.
1. Imię i Nazwisko wnioskodawcy
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………........................
2. Adres zameldowania wnioskodawcy
Ulica………………………………...............….. Nr domu …............... Nr mieszkania………………….................……
Kod pocztowy ……………….……………...….. Miejscowośń …………………………........……………………….........
Tel. stacjonarny………………….………..… tel. komórkowy……………………..… e-mail ….…………..….......…….
3. Lokalizacja planowanych prac (nr działki ewidencyjnej gruntu) …………………………………………………….
...........................................................................................................................................................................
4. Charakterystyka prac (np. demontaş płyt dachowych, demontaş płyt elewacyjnych, inne jakie)
……………………………………………………......................................………………………………………..………...…
……….…………………………………......…………………………………………………..……..………………………...…
…………………………………………………………………......……………..………………………………….………….…
5. Planowana ilośń wytwarzanych wyrobów zawierających azbest (m² i Mg)…………................................…......
6. Planowany termin realizacji prac……………………………………………….......................................................

……………………………………………………….
Data i podpis wnioskodawcy
0 52
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UCHWAŁA NR VI/48/11
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH
z dnia 30 marca 2011r.
w sprawie ustalenia zasad dofinansowania budowy przydomowych urządzeń związanych z ochrona wód
Działając na podstawie art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1
pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002r. Nr 23,
poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214,
poz. 1806; Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162,
poz. 1568; Dz. U. z 2002 Nr 153, poz. 1271; Dz. U.
z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Dz. U.
z 2005r. Nr 172, poz. 1441; Dz. U. z 2006r. Nr 17,
poz. 128; Dz. U. z 2005r. Nr 175, poz. 1457; Dz. U.
z 2006r. 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; Nr 28, poz. 146; Nr 106,
poz. 675, Nr 40, poz. 230) oraz art. 403 ust. 4 i 5
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
środowiska (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150;
Nr 111, poz. 708; Nr 138, poz. 865; Nr 154, poz. 958;
Nr 171, poz. 1056; Nr 199, poz. 1227; M. P. z 2008r.
Nr 79, poz. 698; Nr 80, poz. 707; Dz. U. z 2008r.
Nr 223, poz. 1464; Dz. U. z 2009r. Nr 19, poz. 100;
Dz. U. z 2008r. Nr 227, poz. 1505; Dz. U. z 2009r.
Nr 20, poz. 106; Nr 79, poz. 666; Nr 130, poz. 1070;
M. P. z 2009r. Nr 57, poz. 780, Nr 69, poz. 893; Dz. U.
z 2009r. Nr 215, poz. 1664; Dz. U. z 2010r. Nr 21,
poz. 104; Nr 28, poz. 145; Nr 76, poz. 489; Dz. U.
z 2010r. Nr 119, poz. 804; Nr 152, poz. 1018; Nr 152,
poz. 1019; Nr 229, poz. 1498; Nr 249, poz. 1657; M. P.
z 2010 Nr 74, poz. 945; Nr 78, poz. 965; Dz. U.
z 2010r. Nr 28, poz. 145; Nr 182, poz. 1228), Rada
Miejska w Strzelcach Krajeńskich uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się zasady i warunki dofinansowania
przedsięwzięń zmierzających do poprawy środowiska, polegających na dofinansowaniu zakupu: przydomowych oczyszczalni ścieków, które zapewnią
oczyszczanie ścieków bytowo-gospodarczych pochodzących z gospodarstw domowych, w stopniu
umoşliwiającym odprowadzanie ich do gleby lub
wody zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz
szczelnych zbiorników bezodpływowych.
§ 2. Przez przydomowe urządzenia związane
z ochroną wód naleşy rozumień przydomowe
oczyszczalnie ścieków i szczelne zbiorniki bezodpływowe.
§ 3. 1. O dofinansowanie ubiegań się mogą osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe, które są
właścicielami nieruchomości zlokalizowanych na
terenie Gminy Strzelce Krajeńskie, zwane dalej
wnioskodawcą.

2. Przez właściciela nieruchomości rozumie się
takşe uşytkowników wieczystych oraz współwłaścicieli.
3. Przy budowie przydomowego urządzenia
związanego z ochroną wód dla kilku posesji jednorodzinnych lub kilku lokali mieszkalnych z budynku
wielorodzinnego dofinansowanie moşe byń udzielone osobie upowaşnionej do realizacji procesu inwestycyjnego.
4. Jeşeli nieruchomośń posiada więcej niş jednego właściciela to wniosek o dofinansowanie muszą złoşyń wspólnie wszyscy współwłaściciele nieruchomości, bądŝ osoba upowaşniona przez współwłaścicieli.
5. Do otrzymania dofinansowania uprawnieni są
wnioskodawcy, którzy:
1) wybudowali przydomowe urządzenia związane
z ochroną wód w ramach zwykłego korzystania
z wód i będą je wykorzystywań przez okres min.
5 lat,
2) zmienili sposób odprowadzania ścieków, poprzez likwidację bezodpływowego zbiornika na
nieczystości ciekłe i wybudowali przydomową
oczyszczalnię ścieków,
3) wyposaşyli nieruchomośń w przydomowe
urządzenia związane z ochroną wód, nie wcześniej niş przed 1 stycznia 2008 roku, a spełnili
warunki dotyczące dofinansowania, o których
mowa w niniejszej uchwale.
6. Przydomowe urządzenia związane z ochroną
wód, o których mowa w ust. 5, zwane dalej urządzeniami, muszą posiadań wymagane przepisami prawa certyfikaty lub aprobatę techniczną.
§ 4. Dofinansowaniu nie podlegają:
1) przydomowe urządzenia związane z ochroną
wód, zlokalizowane na terenach uzbrojonych
w sień kanalizacyjną tj. tam gdzie istnieje moşliwośń przyłączenia posesji do istniejącej sieci
kanalizacji sanitarnej,
2) koszty sporządzonej dokumentacji oraz wymaganych przepisami prawa uzgodnień i pozwoleń, prac montaşowych i konserwacji urządzeń,
3) przydomowe urządzenia związane z ochroną
wód finansowane z innego ŝródła lub tytułu,
4) obiekty wykorzystywane na działalnośń gospodarczą i nieruchomości letniskowe.
§ 5. Dofinansowanie, o którym mowa w § 3
ust. 1, odbywań się będzie w formie refundacji czę-
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ści faktycznie poniesionych kosztów na zakup urządzenia.
§ 6. Wnioskodawca moşe uzyskań dofinansowanie w wysokości do 50% udokumentowanych fakturą, faktycznie poniesionych, kosztów na zakup urządzeń, ale nie więcej niş 1.500,00zł (słownie jeden
tysiąc pięńset zł groszy 00/100) w przypadku jednej
posesji lub 2.500,00zł (słownie dwa tysiące pięńset
zł groszy 00/100) w przypadku wspólnot mieszkaniowych lub gdy do jednego urządzenia podłączonych jest więcej niş jedna posesja.
§ 7. Środki na budowę przydomowych urządzeń
związanych z ochroną wód przeznaczone są z budşetu gminy.
§ 8. 1. Ustala się następującą procedurę składania i rozpatrywania wniosków o udzielenie dofinansowania:
1) Zainteresowany składa imienny wniosek do
Burmistrza Strzelec Krajeńskich o udzielenie
dofinansowania (zgodnie z załącznikiem Nr 1);
2) do wniosku, o którym mowa w ust. 1 wnioskodawca załącza:
a) kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości,
a w przypadku współwłaścicieli zgodę
wszystkich pozostałych właścicieli na realizację zadania,
b) pozwolenie na budowę wydane przez Starostę Strzelecko – Drezdeneckiego w przypadku
oczyszczalni powyşej 7,5m3/d, z adnotacja
o jej ostateczności,
c) kopię zgłoszenia potwierdzonego przez Starostę Strzelecko - Drezdeneckiego o zamiarze
przystąpienia do wykonania robót budowlanych w przypadku oczyszczalni o wydajności
do 7,5m3/d, z adnotacją o braku przeciwwskazań do wykonania danego zamierzenia
budowlanego,
d) pozwolenie na budowę wydane przez Starostę Strzelecko – Drezdeneckiego w przypadku
szczelnych zbiorników bezodpływowych,
z adnotacja o jej ostateczności
e) mapkę sytuacyjną z wyrysowanym projektem budowy,
2. Wnioski, po stwierdzeniu ich kompletności
oraz przeprowadzeniu wizji w terenie będą rozpatrywane przez Komisję powołaną przez Burmistrza
Strzelec Krajeńskich, a następnie z Wnioskodawcą
zostanie zawarta umowa, określająca wysokośń dofinansowania, termin i warunki jego wypłaty.
§ 9. 1. Dofinansowanie przyznawane jest według
kolejności wpływających wniosków, do wyczerpania
posiadanych na ten cel środków.
2. Wnioski, na które nie przyznano dofinansowania z uwagi na wyczerpanie środków finansowych, zostaną rozpatrzone w roku następnym
z zachowaną kolejnością wpływu wniosków.
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3. Wnioskodawca moşe otrzymań dofinansowanie na urządzenie obsługujące budynek mieszkalny
określony we wniosku tylko jeden raz.
§ 10. Gmina zastrzega sobie prawo kontroli
przestrzegania warunków umowy, o której mowa
w § 8 ust. 2.
§ 11. Po wybudowaniu przydomowego urządzenia związanego z ochroną wód Wnioskodawca
przedkłada w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Krajeńskich następujące dokumenty:
1) kopię faktury VAT lub rachunku z wyszczególnieniem kwoty jaką wnioskodawca wydał na
zakup urządzenia oraz przedstawia do wglądu
oryginały tych dokumentów,
2) certyfikat lub aprobata techniczna wskazujące,
şe zapewniono zgodnośń z kryteriami technicznymi – bezpieczeństwo konstrukcji, uşytkowe –
odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne
i ochrony środowiska,
3) oświadczenie osoby posiadającej odpowiednie
uprawnienia, şe dane zamierzenie budowlane
zostało wykonane zgodnie z przepisami ustawy
prawo budowlane i z zasadami sztuki budowlanej,
4) zgłoszenie do Urzędu Miejskiego w Strzelcach
Krajeńskich o oddaniu do uşytku urządzenia
związanego z ochroną wód,
5) informację o sposobie likwidacji zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe w przypadku określonym w § 3 ust. 5 pkt 2.
§ 12. Osoby, które wybudowały przydomowe
urządzenie związane z ochroną wód przed dniem
wejścia niniejszej uchwały w şycie, a po dniu
1 stycznia 2008 roku, w chwili złoşenia wniosku dołączają dokumenty, o których mowa w § 8 ust. 1
pkt 2 oraz § 11.
§ 13. Wypłata dofinansowania następuje po
spełnieniu przez wnioskodawcę wymogów określonych w umowie i niniejszej uchwale.
§ 14. Wnioskodawca jest zobowiązany do uregulowania wszystkich ewentualnych zobowiązań podatkowych związanych z otrzymaniem dofinansowania.
§ 15. 1. W przypadku braku eksploatacji lub eksploatacji urządzenia niezgodnie z warunkami określonymi w wytycznych eksploatacji opracowanych
przez wykonawcę lub dostawcę, wnioskodawca zobowiązany jest do zwrotu dofinansowania.
2. Zwrot dofinansowania następuje w kwocie
stanowiącej wysokośń dofinansowania wraz z odsetkami ustawowymi, liczonymi od dnia wypłaty
kwoty dofinansowania.
§ 16. Traci moc uchwała Nr XXX/208/08 Rady
Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 24 września 2008 roku w sprawie: ustalenia zasad dofinansowania budowy przydomowych urządzeń związanych z ochroną wód oraz uchwała Nr XXXIII/232/08
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia
27 listopada 2008 roku w sprawie: zmiany uchwały
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w sprawie ustalenia zasad dofinansowania budowy
przydomowych urządzeń związanych z ochroną
wód.

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

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Grochala
Załącznik
do uchwały Nr VI/48/11
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 30 marca 2011r.
Strzelce Kraj., dnia ……………………..

Burmistrz Strzelec Krajeńskich
ul. Al. Wolności 48
66-500 Strzelce Kraj.
WNIOSEK
o udzielenie dofinansowania na budowę przydomowych urządzeń związanych z ochrona wód.
1. Wnioskodawca(właściciel budynku):
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Imię i Nazwisko*

2. Adres zameldowania wnioskodawcy:
ulica ................................................................ nr domu ............... nr mieszkania .............................................
kod pocztowy ....................................................... miejscowośń ......................................................................
tel. kontaktowy ..................................................................................................................................................
3. Nazwa i adres Wspólnoty Mieszkaniowej (jeşeli dotyczy):
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
4. Lokalizacja budynku mieszkalnego, w którym planuje się budowę przydomowego urządzenia związanego
z ochroną wód:
................................................................., ul. .....................................................................................................
nr .................... nr działki ............................... nr KW ............................., urządzonej przez ......................................
..........................................................................................................................................................................
5. Opis zamierzenia budowlanego oraz rodzaj montowanego przydomowego urządzenia związanego
z ochroną wód:
......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
6. Ilośń osób (przewidzianych) do korzystania z oczyszczalni: ...........................................................................
7. Wstępny koszt zakupu urządzenia : ................................................................................................................
8. Przewidywany termin zakończenia inwestycji: ..............................................................................................
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9. Informacja o sposobie likwidacji istniejącego zbiornika bezodpływowego:**
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

*w przypadku wspólnot mieszkaniowych lub więcej niş jednej posesji – imię i nazwisko zarządcy lub osoby posiadającej stosowne
upowaşnienie
** wypełniń tylko w przypadku likwidacji istniejącego zbiornika

Załączniki :
1. ..........................................................................................................................................................................
2. ........................................................................................................................................................................
3. ........................................................................................................................................................................
4. .......................................................................................................................................................................
5. .......................................................................................................................................................................
6. .......................................................................................................................................................................
7. .......................................................................................................................................................................
8. .......................................................................................................................................................................
9. .......................................................................................................................................................................
10. ......................................................................................................................................................................

Odebrałem(am) i zapoznałem(am) się z Uchwałą Nr ..…… Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia
………………..……… 2011 roku, w sprawie: ustalenia zasad dofinansowania budowy przydomowych urządzeń związanych z ochrona wód.
Forma zwrotu dofinansowania:
-płatności bezgotówkowa – nr konta .........................................................................................................................

....................................................................
data i podpis wnioskodawcy
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UCHWAŁA NR VI/55/11
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH
z dnia 30 marca 2011r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Strzelcach Krajeńskich i utworzenia Strzeleckiego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Strzelcach Krajeńskich
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, 10 i 18, art. 9 ust. 1
i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 9, 11 i 13
ustawy z dnia 25 paŝdziernika 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 13, poz. 123 ze zmianami) w związku
z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95)
uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku Nr 5 do uchwały Nr XLII/289/09
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia
30 czerwca 2009r. w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury, Sportu i Rekreacji w Strzelcach Krajeńskich
i utworzenia Strzeleckiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Strzelcach Krajeńskich wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 dodaje się punkty 6 i 7 w brzmieniu:
„6) prowadzenie działalności wydawniczej,
7) prowadzenie działalności w zakresie informacji turystycznej.”
2) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. 1. Do zadań Ośrodka naleşy w szczególności:
1) rozpoznanie i pobudzanie zainteresowań kulturalnych,
2) kształtowanie wzorców aktywnego uczestnictwa w kulturze,
3) współdziałanie ze szkołami i innymi placówkami kultury w zakresie wspólnego programowania działalności kulturalnej,
4) przeprowadzanie spektakli, koncertów i wystaw,
5) prowadzenie zespołów artystycznych,

6) współpraca z instytucjami kultury, jak równieş
innymi podmiotami zainteresowanymi organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej,
7) popularyzowanie i promowanie nowatorskich
i wartościowych zjawisk społecznego ruchu kulturalnego,
8) prowadzenie wymiany kulturalnej,
9) wydawanie dwutygodnika samorządu miasta
i gminy Strzelce Krajeńskie „Ziemia Strzelecka”,
10) obsługa turystów odwiedzających Gminę
Strzelce Krajeńskie.
2. SOK moşe podejmowań inne działania wynikające z potrzeb środowiska, w tym takşe prowadziń działalnośń gospodarczą, z której dochód
w całości będzie przeznaczony na realizację celów statutowych i pokrywanie bieşącej działalności, polegającej w szczególności na sprzedaşy
usług i dóbr.”
§ 2. Traci moc uchwała Nr IV/32/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 stycznia
2011r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały
w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury
– Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu
i Rekreacji w Strzelcach Krajeńskich i utworzenia
Strzeleckiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy w Strzelcach Krajeńskich.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Grochala
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UCHWAŁA NR VI/56/11
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH
z dnia 30 marca 2011r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zmiany z 2002r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759;
z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457;
z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, N3 173, poz. 1218;
z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458;
z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 i z 2010r.
Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675)
oraz art. 90m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572, zmiany z 2002r. Nr 273, poz. 2703
i 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 i Nr 249, poz. 2104, z 2006r.
Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i 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
i Nr 181, poz. 1292, z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145,
poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618,
z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56,
poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz
z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127,
poz. 857 i Nr 148, poz. 991) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/177/2005 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 30 marca
2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
wprowadza się następujące zmiany:
1. § 5 otrzymuje brzmienie:
„Upowaşnia się kierownika Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich do prowadzenia postępowania w sprawach związanych ze świadczeniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym, łącznie z prawem wydawania decyzji administracyjnych”.
2. W § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Warunkiem ubiegania się o uzyskanie pomocy
materialnej o charakterze socjalnym, o której
mowa w § 4 jest złoşenie wniosku w MiejskoGminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Strzelec Krajeńskich.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Grochala
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UCHWAŁA NR VI/32/11
RADY GMINY SZCZANIEC
z dnia 30 marca 2011r.
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 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), art. 59 ust. 2
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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, Nr 238, poz. 1578,
Nr 257, poz. 1726) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w naleşnościach pienięşnych mających charakter cywilnoprawny, warunki
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,
w których ulga stanowiń będzie pomoc publiczną
oraz wskazuje organ i osoby uprawnione do udzielania tych ulg.
§ 2. Ilekroń w uchwale jest mowa o:
1) naleşnościach – naleşy przez to rozumień naleşności pienięşne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Szczaniec i jej
jednostkom podległym;
2) ulgach – naleşy przez to rozumień umorzenie,
odroczenie lub rozłoşenie na raty spłaty naleşności w całości lub części;
3) dłuşniku – naleşy przez to rozumień osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zobowiązaną do zapłacenia naleşności;
4) działalności gospodarczej – naleşy przez to rozumień działalnośń gospodarczą, do której mają
zastosowanie reguły konkurencji określone
w przepisach części trzeciej tytułu VII rozdziału
1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
5) organie uprawnionym – naleşy przez to rozumień organ lub osoby wskazane w niniejszej
uchwale, uprawnione do udzielania ulg;
6) ustawie – naleşy przez to rozumień ustawę
z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej
(tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404
z póŝn. zm.);
7) rozporządzeniu – naleşy przez to rozumień rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca
2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc
de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311).
§ 3. 1. Naleşności mogą byń na wniosek dłuşnika
umarzane w całości lub w części, ich spłata moşe
byń odraczana lub rozkładana na raty, w przypadkach uzasadnionych waşnym interesem dłuşnika lub
interesem publicznym, a w szczególności jeşeli:
1) dłuşnik nieprowadzący działalności gospodarczej, ze względu na trudną sytuację finansową
nie jest w stanie spłaciń naleşności, a jej wyegzekwowanie moşe zagroziń egzystencji lub dalszemu funkcjonowaniu dłuşnika;
2) dłuşnik prowadzący działalnośń gospodarczą
znalazł się w przejściowej trudnej sytuacji ekonomicznej, z zastrzeşeniem, şe nie spełnia kryteriów określonych w pkt 9 – 11 Wytycznych
wspólnotowych dotyczących pomocy państwa
w celu ratowania i restrukturyzacji zagroşonych
przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 1.10.2004).

Poz. 1056

2. Od naleşności, której spłatę odroczono lub
rozłoşono na raty, odsetki ustawowe są naliczane do
dnia złoşenia wniosku o udzielenie ulgi, włącznie
z tym dniem.
3. Jeşeli dłuşnik nie dokonał zapłaty odroczonej
naleşności lub nie zapłacił którejkolwiek z rat
w wyznaczonym terminie albo w pełnej wysokości,
niespłacona naleşnośń staje się natychmiast wymagalna w całości wraz z naleşnymi odsetkami, liczonymi od dnia następującego po upływie pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty.
4. W przypadku, gdy umorzenie dotyczy części
naleşności, organ uprawniony wyznacza termin
spłaty pozostałej części naleşności z zastrzeşeniem,
şe w razie jego niedotrzymania oświadczenie woli
dotyczące udzielonej ulgi traci moc i naleşnośń staje
się wymagalna w całości wraz z naleşnymi odsetkami, liczonymi od dnia następującego po upływie
pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty.
5. W przypadku, gdy oprócz dłuşnika głównego
są zobowiązane inne osoby, naleşności mogą zostań
umorzone na wniosek dłuşnika tylko wtedy, gdy
warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich
zobowiązanych.
§ 4. 1. Naleşności mogą byń umarzane w całości
z urzędu, jeşeli:
1) osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając
şadnego majątku albo pozostawiła majątek
niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty
codziennego uşytku domowego, których łączna
wartośń nie przekracza kwoty 6.000zł;
2) osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego moşna by egzekwowań naleşnośń, a odpowiedzialnośń z tytułu
naleşności nie przechodzi z mocy prawa na
osoby trzecie;
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, şe w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty
wyşszej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej
naleşności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji.
2. Do umarzania z urzędu naleşności stosuje się
odpowiednio § 3 ust. 5 uchwały.
§ 5. 1. Do udzielania ulg uprawnieni są :
1) Wójt bez względu na wysokośń naleşności;
2) dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych, jeşeli wartośń naleşności nie przekracza
1.000zł.
§ 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 dłuşnikiem.
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2. Odmowa udzielenia ulgi następuje w formie
oświadczenia woli organu uprawnionego.
3. W przypadkach, o których mowa w § 4 ust. 1,
umorzenie naleşności następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli organu uprawnionego, które stanowi podstawę odpisu w księgach rachunkowych.
§ 7. 1. Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie naleşności dłuşnik składa organowi uprawnionemu.
2. Wniosek winien zawierań uzasadnienie wskazujące na wystąpienie okoliczności, o których mowa
w § 3 ust. 1.
3. Do wniosku naleşy dołączyń dokumenty potwierdzające wskazane w nim okoliczności oraz dodatkowo dłuşnik:
1) osoba fizyczna – składa informację o sytuacji
majątkowej, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały;
2) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – składa dokumenty świadczące o sytuacji finansowej.
4. Organ uprawniony dokonuje weryfikacji
wniosku w zakresie jego kompletności i moşe wezwań dłuşnika do jego uzupełnienia w terminie
7 dni, z pouczeniem, şe niezastosowanie się do wezwania w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia oraz bez odrębnego powiadomienia.
§ 8. 1. Organ uprawniony, na wniosek podmiotu
prowadzącego działalnośń gospodarczą, moşe
udzielań ulg, które:
1) nie stanowią pomocy publicznej;
2) mogą stanowiń 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.
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2. W celu uzyskania pomocy, o której mowa
w ust. 1 pkt 2, podmiot prowadzący działalnośń gospodarczą, jest zobowiązany przekazań wraz z wnioskiem o udzielenie ulgi:
1) zaświadczenia lub oświadczenia, o których
mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy;
2) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
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 naleşności oraz do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat innych naleşności ubocznych.
§ 10. Traci moc uchwała Rady Gminy
Nr XXXIX/218/06 z dnia 30 czerwca 2006 roku
w sprawie szczególnych zasad i trybu umarzania
wierzytelności gminy i jednostek organizacyjnych
gminy z tytułu naleşności pienięşnych, do których
nie stosuje się przepisów ustawy ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych
naleşności, a takşe organów do tego uprawnionych.
§ 11. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Józef Starzyński
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Załącznik
do uchwały Nr VI/32/11
Rady Gminy Szczaniec
z dnia 30 marca 2011r.

..............................................................
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
ŝródło dochodu

Wysokośń dochodu

Wnioskodawca:

Dołączam dokumenty potwierdzające wykazane dochody / brak dochodów.
2) pozostaję w związku małşeńskim
 TAK, majątkowe stosunki małşeńskie określa:
 wspólnośń ustawowa
 rozdzielnośń majątkowa:.................................................................................................................................
data i nr notarialnej umowy małşeńskiej

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

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

2. Warunki mieszkaniowe:
Zajmowane mieszkanie stanowi moją własnośń:
 TAK,
 NIE,............................................................................................................................................................................
proszę podań na jakich zasadach jest zajmowane (najem, uşyczenie - od kogo)

.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Powierzchnia mieszkania: .................. m2.
3. Miesięczne, stałe obciąşenia finansowe wnioskodawcy:
1) czynsz/ podatek od nieruchomości ...................................................................................................................
2) gaz ................................................................................................................................................................
3) energia elektryczna .................................................................................................................................................
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4) woda …………………………………………………………………………………………………………………………...
5) wywóz nieczystości.........................................................................................................................................
6) telefon, w tym abonament telefoniczny..........................................................................................................
7) RTV / telewizja przewodowa ...........................................................................................................................
8) alimenty ...................................................................................................................................................................
9) spłata kredytu …………………………………………........……………………….……………………………………….
10) inne:………………………………………………….....................................................…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dołączam dokumenty potwierdzające powyşsze obciąşenia finansowe (decyzje, umowy, faktury, dowody
wpłat itp.)
4. Majątek wnioskodawcy:
1) posiadam nieruchomości:
 TAK, .................................................................................................................................................................
proszę podań rodzaj, połoşenie, powierzchnię

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………….….
data, czytelny podpis wnioskodawcy
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UCHWAŁA NR VIII/40/11
RADY GMINY KŁODAWA
z dnia 20 kwietnia 2011r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności i pomocy publicznej w przypadkach,
w których ulga stanowi pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania ulg.
Na podstawie art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U.
z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z póŝn. zm.) Rada Gminy
Kłodawa uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie naleşności pienięşnych mających charakter cywilnoprawny, warunki
dopuszczalności
pomocy
publicznej
w przypadkach, w których ulga stanowi pomoc publiczną oraz wskazuje organ i osoby uprawnione do
udzielania tych ulg.
§ 2. Ilekroń w uchwale jest mowa o :
1) naleşnościach – naleşy przez to rozumień naleşności pienięşne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Kłodawa i jej
jednostkom budşetowym;
2) ulgach – naleşy przez to rozumień umorzenie,
odroczenie lub rozłoşenie na raty spłaty naleşności w całości lub części;
3) dłuşniku – naleşy przez to rozumień osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zobowiązaną do zapłacenia naleşności;
4) działalności gospodarczej – naleşy przez to rozumień działalnośń gospodarczą, w tym działalnośń w sektorze produkcji rolnej, do której mają
zastosowanie reguły konkurencji określone
w przepisach części trzeciej tytułu VII rozdziału
1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
5) organie uprawnionym – naleşy przez to rozumień organ lub osoby wskazane w niniejszej
uchwale, uprawnione do udzielania ulg;
6) ustawie – naleşy przez to rozumień ustawę
z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej
(Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 z póŝn. zm.)
§ 3. 1. Naleşności mogą byń na wniosek dłuşnika
umarzane w całości lub w części, ich spłata moşe
byń odraczana lub rozkładana na raty w przypadkach uzasadnionych waşnym interesem dłuşnika lub
interesem publicznym, a w szczególności jeşeli:
1) dłuşnik nieprowadzący działalności gospodarczej, ze względu na trudną sytuację finansową
nie jest w stanie spłaciń naleşności, a jej wyegzekwowanie moşe zagroziń egzystencji lub dalszemu funkcjonowaniu dłuşnika;

2) dłuşnik prowadzący działalnośń gospodarczą
znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji
ekonomicznej z zastrzeşeniem, şe nie jest
przedsiębiorcą zagroşonym w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy
państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagroşonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244
z 01.10.2004r.). Przedmiotowa pomoc jest pomocą de minimis, o której mowa w § 8 niniejszej uchwały.
2. Od naleşności, której spłatę odroczono lub
rozłoşono na raty, odsetki są naliczane do dnia
udzielenia ulgi, włącznie z tym dniem.
3. Jeşeli dłuşnik nie dokonał zapłaty odroczonej
naleşności lub nie zapłacił którejkolwiek z rat
w wyznaczonym terminie albo w pełnej wysokości,
niespłacona naleşnośń staje się natychmiast wymagalna w całości wraz z naleşnymi odsetkami, liczonymi od dnia następującego po upływie pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty
4. W przypadku, gdy umorzenie dotyczy części
naleşności, organ uprawniony wyznacza termin
spłaty pozostałej części naleşności z zastrzeşeniem,
şe w razie jego niedotrzymania oświadczenie woli
dotyczące udzielonej ulgi traci moc i naleşnośń staje
się wymagalna w całości wraz z naleşnymi odsetkami, liczonymi od dnia następującego po upływie
pierwotnego terminu wymagalności zapłaty.
5. W przypadku, gdy oprócz dłuşnika wnioskującego, do zapłaty zobowiązane są inne osoby, naleşności mogą zostań umorzone na wniosek dłuşnika
tylko wtedy, gdy warunki umorzenia są spełnione
wobec wszystkich zobowiązanych.
§ 4. 1. Naleşności mogą byń umarzane z urzędu,
jeşeli:
1) osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając
şadnego majątku albo pozostawiła majątek
niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty
codziennego uşytku domowego, których łączna
wartośń nie przekracza kwoty 6.000zł.;
2) osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego moşna by egzekwowań naleşności, a odpowiedzialnośń z tytułu naleşności nie przechodzi z mocy prawa na
osoby trzecie;
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3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, şe w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty
wyşszej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej
naleşności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji.
2. Do umorzenia z urzędu naleşności stosuje się
odpowiednio § 3 ust. 5 uchwały.
§ 5. Do udzielania ulg upowaşnia się Wójta Gminy Kłodawa.
§ 6. 1. Udzielenie ulg następuje w formie pisemnej, na podstawie przepisów prawa cywilnego,
a w szczególności w formie oświadczenia woli organu uprawnionego lub ugody zawartej z dłuşnikiem.
2. Odmowa udzielenia ulgi następuje w formie
oświadczenia woli organu uprawnionego.
3. W przypadkach, o których mowa w § 4 ust. 1,
umorzenie naleşności następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli organu uprawnionego, stanowiącego podstawę odpisu w księgach rachunkowych.
§ 7. 1. Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie naleşności dłuşnik składa organowi uprawnionemu.
2. Wniosek powinien zawierań uzasadnienie
wskazujące na wystąpienie okoliczności, o których
mowa w § 3 ust. 1.
3. Do wniosku naleşy dołączyń dokumenty potwierdzające wskazane okoliczności oraz dodatkowo
dłuşnik
1) osoba fizyczna – składa informację o sytuacji
majątkowej według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały;
2) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – składa dokumenty świadczące o sytuacji finansowej.
4. Organ uprawniony dokonuje weryfikacji
wniosku w zakresie jego kompletności i moşe wezwań dłuşnika do jego uzupełnienia w terminie
7 dni, z pouczeniem, şe niezastosowanie się do powyşszego wezwania w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia
oraz bez odrębnego powiadomienia.
§ 8. 1. Organ uprawniony, na wniosek podmiotu
prowadzącego działalnośń gospodarczą, moşe
udzielań ulg, które:
1) stanowią 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.);
2) stanowią pomoc de minimis w sektorze produkcji rolnej – w zakresie i na zasadach okre-
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ślonych
w rozporządzeniu
Komisji
(WE)
Nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE
w odniesieniu do pomocy de minimis
w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L 337
z 21.12.2007r.).

2. W celu uzyskania pomocy, o której mowa
w ust. 1 pkt 1, podmiot prowadzący działalnośń gospodarczą, jest zobowiązany przekazań wraz z wnioskiem o udzielenie ulgi:
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis,
jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się
o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go
lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy
de minimis otrzymanej w tym okresie, albo
oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy
w tym okresie;
2) wypełniony formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
którego wzór określa załącznik do rozporządzenia 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. 31);
3) sprawozdania finansowe, o których mowa
w § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia wymienionego w pkt 2.
3. W celu uzyskania pomoc, o której mowa
w ust. 1 pkt 2, podmiot prowadzący działalnośń gospodarczą jest zobowiązany przekazań wraz z wnioskiem o udzielenie ulgi:
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis
w rolnictwie, jakie otrzymał w roku, w którym
ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie
o wielkości pomocy de minimis otrzymanej
w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie, którego wzór
określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121,
poz. 810).
4. W celu zapewnienia zgodności udzielonej
pomocy z przepisami rozporządzenia Komisji (WE)
Nr 1998/2006 lub rozporządzenia Komisji (WE)
Nr 1535/2007 organ uprawniony, na podstawie
otrzymanych zaświadczeń lub oświadczeń oraz informacji i sprawozdań wymienionych w ust. 2 lub
ust. 3 dokonuje oceny dopuszczalności udzielenia
pomocy de minimis lub pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej w formie ulg wynikających
z niniejszej uchwały.
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§ 9. Przepisy § 3 – 8 stosuje się odpowiednio do
umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat
odsetek od tych naleşności oraz umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat innych naleşności ubocznych
§ 10. Wójt Gminy Kłodawa moşe z urzędu odstąpiń od dochodzenia naleşności, której kwota nie
przekracza 100,00zł.

Poz. 1057, 1058

cyjnych gminy z tytułu naleşności pienięşnych, do
których nie stosuje się ustawy Ordynacja podatkowa
oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych naleşności a takşe organów do uprawnionych.
§ 12. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Legan

§ 11. Traci moc uchwała Nr XIV/117/99 Rady
Gminy Kłodawa z dnia 29 grudnia 1999 roku
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania
wierzytelności gminy i innych jednostek organiza-

===================================================================================
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UCHWAŁA NR VIII/41/11
RADY GMINY KŁODAWA
z dnia 20 kwietnia 2011r.
w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Kłodawa
Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz 1591 z póŝn. zmianami) Rada Gminy Kłodawa uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się nazwę ulicy Ptasia dla działki
o numerze ewidencyjnym 482/1 połoşonej w miejscowości Kłodawa.
§ 2. Przebieg ulicy zgodnie z załącznikiem graficznym.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kłodawa.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po 14 dniach od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego
Przewodniczący Rady
Andrzej Legan
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Załącznik
do uchwały Nr VIII/41/11
Rady Gminy Kłodawa
z dnia 20 kwietnia 2011r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 53

– 5587 –

Poz. 1059

1059
10 5 9

UCHWAŁA NR V/34/11
RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO
z dnia 24 marca 2011r.
w sprawie utworzenia przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym
w Sulechowie
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1592 z póŝn. zm.) oraz art. 5 ust. 5b,
art. 58 ust. 1 i 6 i art. 62 ust. 5 ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 z póŝn. zm.), w związku z uchwałą
Nr XLVI/493/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie
z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie powierzenia Powiatowi Zielonogórskiemu zadania własnego Gminy
Sulechów z zakresu oświaty, polegającego na załoşeniu i prowadzeniu przedszkola specjalnego,
uchwala się, co następuje:
§ 1. W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sulechowie tworzy się publiczne przedszkole specjalne o nazwie: „Przedszkole Specjalne
dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu
Umiarkowanym lub Znacznym, z Autyzmem i z Niepełnosprawnościami Sprzęşonymi w Specjalnym
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sulechowie”,
zwane dalej przedszkolem, z siedzibą: ul. Łączna 1
66 – 100 Sulechów.
§ 2. Przedszkole włącza się w skład Specjalnego
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sulechowie.
§ 3. Przedszkolu nadaje się statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4. Przepisy §§ od 1 do 3 mają zastosowanie od
1 września 2010r.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§ 6. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Edwin Łazicki

Załącznik
do uchwały Nr V/34/11
Rady Powiatu Zielonogórskiego
z dnia 23 marca 2011r.
STATUT PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO DLA
DZIECI Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM
W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM,
Z AUTYZMEMI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
SPRZĘŻONYMI W SPECJALNYM OŚRODKU
SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM W SULECHOWIE
Rozdział 1
Nazwa przedszkola, ustalenia ogólne
§ 1. 1. Nazwa Przedszkola: „Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym lub Znacznym, z Autyzmem
i z Niepełnosprawnościami Sprzęşonymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sulechowie”, zwane dalej Przedszkolem.
2. Nazwa Przedszkola jest uşywana w pełnym
brzmieniu. Na pieczęciach jest uşywany skrót nazwy: „Przedszkole Specjalne w Specjalnym Ośrodku
Szkolno – Wychowawczym w Sulechowie”.
3. W nazwie Przedszkola umieszczonej na tablicy
urzędowej oraz na pieczęciach, którymi opatruje się
legitymację przedszkolną, pomija się określenie
„specjalne” oraz określenie rodzaju niepełnosprawności dzieci.
4. Siedziba Przedszkola mieści się przy ul. Łącznej 1 w Sulechowie.
5. Oddziały Przedszkola mają swoją siedzibę przy
ul. Kruszyna 1 w Sulechowie.
§ 2. 1. Przedszkole wchodzi w skład Specjalnego
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sulechowie,
zwanego dalej Ośrodkiem, z siedzibą przy ul. Łącznej 1 w Sulechowie.
2. Dyrektorem Przedszkola, zwanego dalej Dyrektorem, jest dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sulechowie.
§ 3. 1. Organem prowadzącym Przedszkole jest
Powiat Zielonogórski z siedzibą w Zielonej Górze
przy ul. Podgórnej 5.
2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny
jest Lubuski Kurator Oświaty w Gorzowie Wlkp.
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Rozdział 2
Cele i zadania Przedszkola
§ 4. 1. Cele i zadania Przedszkola:
1) sprawowanie opieki nad dzieńmi niepełnosprawnymi i wszechstronne wspomaganie ich
indywidualnego rozwoju, w tym prowadzenie
zajęń rewalidacyjnych odpowiednich do ich potrzeb i moşliwości psychofizycznych,
2) udzielanie dzieciom niepełnosprawnym i ich
rodzicom (prawnym opiekunom) pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
3) wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka
i przygotowaniu go do nauki w szkole ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności dziecka.
2. Przedszkole zapewnia:
1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu
o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) odpowiednie warunki do wychowania przedszkolnego (w tym do nauki i zabawy) i środki
dydaktyczne,
3) realizację podstawy programowej wychowania
przedszkolnego, odpowiedniej dla danego rodzaju niepełnosprawności i stopnia upośledzenia umysłowego, z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy wychowawczej,
4) ocenę poziomu funkcjonowania dziecka, będącą podstawą określenia zakresu zintegrowanych działań nauczycieli oraz rodzaju zajęń rewalidacyjnych prowadzonych z dzieckiem, odpowiednich do jego potrzeb i moşliwości psychofizycznych,
5) integrację ze środowiskiem rówieśniczym,
6) przygotowanie do samodzielności.
3. Przedszkole realizuje swoje zadania poprzez:
1) prowadzenie zintegrowanych działań opiekuńczych, wychowawczych i kształcących, a takşe
odpowiednich zajęń rewalidacyjnych przez
wszystkie osoby biorące udział w tych działaniach: nauczycieli, wychowawców, rodziców
(opiekunów prawnych), psychologów, pedagogów i innych pracowników,
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3) Rada Rodziców – jeşeli została utworzona.
§ 6. 1. Dyrektor w szczególności:
1) kieruje działalnością Przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny,
3) sprawuje opiekę nad dzieńmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego,
4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte
w ramach jej kompetencji stanowiących,
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Przedszkola i ponosi odpowiedzialnośń za ich prawidłowe wykorzystanie, a takşe
organizuje
administracyjną,
finansową
i gospodarczą obsługę Przedszkola,
6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem
bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom
w czasie zajęń organizowanych przez Przedszkole lub Ośrodek,
7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów
szczególnych,
8) współdziała ze szkołami wyşszymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.
2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla
zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.
3. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań
współpracuje z Radą Pedagogiczną i rodzicami.
§ 7. 1. Rada Pedagogiczna działa w przypadku
zatrudnienia w Przedszkolu, co najmniej 3 nauczycieli. W przeciwnym wypadku nauczyciele Przedszkola są członkami Rady Pedagogicznej Ośrodka.
2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej naleşy:
1) zatwierdzanie planów pracy Przedszkola,
2) podejmowanie uchwał w sprawie zmian w statucie Przedszkola,
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji
i eksperymentów pedagogicznych w Przedszkolu,

2) współdziałanie ze środowiskiem rodzinnym,

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Przedszkola;

3) współdziałanie z poradnią psychologiczno –
pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi,

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia
z listy wychowanków przedszkola.

4) współdziałanie z innymi placówkami oświatowymi i innymi niezbędnymi instytucjami.

1) organizację pracy Przedszkola,

Rozdział 3
Organy Przedszkola i ich kompetencje
§ 5. 1. Organami Przedszkola są:
1) Dyrektor,
2) Rada Pedagogiczna,

3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
2) projekt planu finansowego Przedszkola,
3) wnioski dyrektora Przedszkola o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróşnień,
4) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału
nauczycielom stałych prac i zajęń w ramach
wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo
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płatnych zajęń dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych.
§ 8. 1. W Przedszkolu moşe działań, o ile zostanie
utworzona, Rada Rodziców, która reprezentuje ogół
rodziców.
2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym
przedstawicielu z kaşdego oddziału przedszkolnego,
w sumie Radę tworzą minimum 3 osoby.
3. Do kompetencji Rady Rodziców naleşy:
1) współpraca z nauczycielami i Dyrektorem
w doskonaleniu pracy wychowawczej i opiekuńczej,
2) reprezentowanie stanowiska rodziców wobec
innych organów Przedszkola bądŝ Ośrodka,
3) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
a) programu wychowawczego Przedszkola obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci, realizowanego przez nauczycieli,
b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci oraz potrzeb danego
środowiska, obejmującego wszystkie treści
i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci, nauczycieli i rodziców,
4) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora,
5) współdziałanie w realizacji programu wychowawczego oraz zadań opiekuńczych Przedszkola,
6) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania
środków finansowych dla Przedszkola,
7) udział w organizowaniu działalności kulturalnej,
artystycznej, turystycznej i sportowej dzieci,
8) występowanie do organów Przedszkola, organu prowadzącego Przedszkole lub organu
sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach
Przedszkola.
Rozdział 4
Zasady współdziałania organów Przedszkola
§ 9. Organy Przedszkola współdziałają ze sobą
w sprawach związanych ze statutową działalnością
Przedszkola w sposób zapewniający kaşdemu z nich
moşliwości swobodnego działania i podejmowania
decyzji w granicach swoich kompetencji określonych w ustawie o systemie oświaty i niniejszym
statucie.
§ 10. 1. Sprawy sporne pomiędzy organami
Przedszkola rozstrzygane są na wspólnym posiedzeniu zwołanym przez Dyrektora. Dyrektor moşe,
w celu rozwiązania zaistniałych konfliktów, powołań
komisję składającą się z przedstawicieli zainteresowanych stron.
2. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia lub
nierozstrzygnięcia sporu, organy Przedszkola mogą
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wystąpiń z wnioskiem o rozwiązanie konfliktu do
organu prowadzącego Przedszkole lub organu
sprawującego nadzór pedagogiczny, zgodnie z podziałem kompetencji określonych w ustawie.
§ 11. Wymiana informacji pomiędzy organami
Przedszkola następuje w szczególności poprzez:
1) zamieszczanie informacji na tablicy ogłoszeń,
2) wspólne spotkania,
3) uczestniczenie Dyrektora lub wyznaczonego
przedstawiciela Rady Pedagogicznej na zebraniach Rady Rodziców, a przedstawicieli Rady
Rodziców na niektórych posiedzeniach Rady
Pedagogicznej.
Rozdział 5
Zasady rekrutacji
§ 12. 1. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci
niepełnosprawne: z upośledzeniem umysłowym
w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzęşonymi, posiadające odpowiednie orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego, wydane przez poradnię
psychologiczno – pedagogiczną.
2. Przyjęcie dziecka do Przedszkola odbywa się
na podstawie: wniosku rodziców (opiekunów prawnych) złoşonego do Starosty Zielonogórskiego (wraz
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego)
i skierowania wydanego przez Starostę Zielonogórskiego. W przypadku dziecka zamieszkałego poza
powiatem zielonogórskim, niezbędny jest wniosek
starosty (wójta, prezydenta, burmistrza) właściwego
ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.
3. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci
w wieku od 3 do 6 lat, a w przypadku odroczenia
obowiązku szkolnego, wychowaniem przedszkolnym moşe byń objęte dziecko w wieku powyşej 6 lat,
nie dłuşej jednak niş do końca roku szkolnego w tym
roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy
10 lat.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
Dyrektor moşe przyjąń do Przedszkola dziecko, które
ukończyło 2,5 roku.
§ 13. Rada Pedagogiczna moşe podjąń uchwałę
o skreśleniu dziecka z listy, w następujących przypadkach:
1) na wniosek rodziców (opiekunów prawnych)
lub w przypadku przeniesienia dziecka do innej
placówki,
2) w wyniku anulowania skierowania do Przedszkola,
3) w wyniku postanowienia sądu.
Rozdział 6
Organizacja Przedszkola
§ 14. 1. Podstawową jednostką organizacyjną
Przedszkola jest oddział liczący od 6 do 10 dzieci.
W przypadku oddziału dla dzieci z autyzmem i z nie-
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pełnosprawnościami sprzęşonymi, liczba dzieci wynosi od 2 do 4.
2. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, liczba dzieci w oddziale moşe
byń nişsza od liczby określonej w ust. 1.
§ 15. 1. Dzieci przyprowadzane i odbierane są
przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upowaşnioną przez nich osobę, zapewniającą dziecku pełne
bezpieczeństwo. Obowiązkiem rodziców jest punktualne odbieranie dzieci z Przedszkola.
2. W czasie pobytu dziecka w Przedszkolu opiekę
nad nim sprawują nauczyciele oraz personel pomocniczy, a w czasie zajęń indywidualnych ze specjalistami, poszczególni specjaliści.
3. Dyrektor powierza poszczególne oddziały
opiece jednego lub dwóm nauczycielom, zaleşnie od
czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz
z uwzględnieniem propozycji rodziców (prawnych
opiekunów).
4. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy
wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby
nauczyciel (nauczyciele) opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do
Przedszkola.
5. W przedszkolu zatrudnia się pomoc nauczyciela.
§ 16. 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o „Podstawę
programową wychowania przedszkolnego dla
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych” oraz indywidualne programy edukacyjne i indywidualne programy rewalidacyjne.
2. Dzienny czas pracy Przedszkola wynosi
5 godzin i jest przeznaczony na realizację podstawy
programowej wychowania przedszkolnego.
3. Organ prowadzący Przedszkole, na wniosek
Dyrektora i Rady Pedagogicznej, moşe zwiększyń
dzienny czas pracy Przedszkola, ustalając jednocześnie odpowiednią opłatę za zajęcia prowadzone
ponad wymiar 5 godzin.
4. Godzina zajęń w przedszkolu trwa 60 minut.
5. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów)
i za zgodą Dyrektora, w Przedszkolu mogą byń prowadzone, za dodatkową opłatą, zajęcia dodatkowe.
6. Czas trwania zajęń prowadzonych dodatkowo,
w szczególności zajęń umuzykalniających, nauki
języka obcego, nauki religii i zajęń rewalidacyjnych,
powinien byń dostosowany do moşliwości rozwojowych dzieci i wynosiń:
1) z dzieńmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut;
2) z dzieńmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut.
7. Sposób dokumentowania zajęń prowadzonych
w przedszkolu odbywa się zgodnie z odrębnymi
przepisami.
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§ 17. 1. Szczegółową organizację wychowania,
nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa
arkusz organizacji Przedszkola, opracowany przez
Dyrektora i zatwierdzony przez organ prowadzący.
2. Przedszkole jest placówką nieferyjną i funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw
ustalanych corocznie, do dnia 30 września, przez
organ prowadzący na wniosek Dyrektora i Rady
Pedagogicznej.
§ 18. 1. Przedszkole nie zapewnia wyşywienia.
2. Za pobyt dzieci w Przedszkolu rodzice (prawni
opiekunowie) nie ponoszą odpłatności.
Rozdział 7
Pracownicy Przedszkola i ich zakres zadań
§ 19. W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli
i pomoc nauczyciela.
§ 20. 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktycznowychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakośń i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo
powierzonych jego opiece dzieci w czasie zajęń dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych oraz
wycieczek.
2. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych oraz rewalidacyjnych ma obowiązek kierowań się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, a takşe poszanowaniem ich
godności osobistej.
3. Nauczyciele prowadzący zajęcia w oddziale
Przedszkola oraz specjaliści pracujący z dzieńmi tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności
ustalenie dla kaşdego dziecka indywidualnego programu edukacyjnego. Pracą zespołu kieruje przewodniczący, którym jest zawsze wychowawca oddziału.
4. Do zadań zespołu nauczycieli naleşy ponadto:
1) ustalanie dla kaşdego dziecka oceny poziomu
funkcjonowania,
2) programowanie
aktywności
i zespołowej dzieci,

indywidualnej

3) programowanie zintegrowanych oddziaływań
rewalidacyjnych wspierających rozwój dziecka,
4) współtworzenie z wychowawcą Przedszkola
programu wychowawczego dla danego oddziału w oparciu o program wychowawczy i profilaktyczny Przedszkola,
5) wspieranie wychowawcy Przedszkola w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
6) organizowanie stałych spotkań
(opiekunami prawnymi),

z rodzicami

7) omawianie wszelkich spraw związanych z realizacją zadań statutowych Przedszkola.
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5. Oddziałem przedszkolnym opiekuje się nauczyciel – wychowawca.

5) troszczenia się o sprzęty i wyposaşenie Przedszkola.

6. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy
wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel – wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu
całego etapu edukacyjnego.

§ 23. 1. W przypadku naruszenia praw określonych w „Konwencji o prawach dziecka” oraz
w Statucie, dziecko lub jego rodzice (opiekunowie
prawni) mogą zgłaszań w formie ustnej lub pisemnej skargi do Dyrektora.

7. Formy spełniania zadań przez nauczyciela –
wychowawcę są dostosowane do wieku dzieci, rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzenia umysłowego dzieci oraz ich potrzeb, a takşe
warunków środowiskowych Przedszkola.

2. Dyrektor rozpatruje sprawę w terminie 14 dni
od jej zgłoszenia.

Rozdział 8

3. Dyrektor powiadamia zainteresowanego na
piśmie o sposobie rozpatrzenia sprawy i podjętych
działaniach.

Wychowankowie Przedszkola

Rozdział 9

§ 21. Dziecko przyjęte do Przedszkola ma prawo
w szczególności do:

Współpraca Przedszkola z rodzicami

1) warunków zapewniających mu bezpieczeństwo,
2) ochrony przed przemocą,
3) poszanowania godności osobistej,

§ 24. 1. Rodzice (opiekunowie prawni) oraz nauczyciele i wychowawcy współdziałają ze sobą
w sprawach nauczania, wychowania, profilaktyki
i rewalidacji dzieci poprzez:

5) pomocy pedagogicznej i psychologicznej,

1) włączanie się rodziców (opiekunów prawnych)
w şycie Przedszkola i Ośrodka, w tym uczestniczenie w stałych spotkaniach, które organizowane są co najmniej 2 razy do roku,

6) uczestniczenia w organizowanych przez Przedszkole uroczystościach, zabawach, zawodach,
wycieczkach.

2) otaczanie, w miarę moşliwości, opieką dzieci
znajdujących się w trudnych warunkach materialnych.

§ 22. Dziecko przyjęte do Przedszkola ma obowiązek do:

2. Rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo na
kaşdym etapie wychowania przedszkolnego do uzyskania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju.

4) şyczliwego i podmiotowego traktowania,

1) systematycznego uczęszczania do Przedszkola
oraz do właściwego zachowania podczas pobytu w Przedszkolu,

Rozdział 10

2) godnego reprezentowania Przedszkola na zewnątrz,
3) odnoszenia się w sposób kulturalny i z szacunkiem do wszystkich koleşanek i kolegów,
a takşe nauczycieli, wychowawców i innych
pracowników Przedszkola,

Przepisy końcowe
§ 25. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 26. Obsługę finansową i materiałową Przedszkola prowadzi Ośrodek.

4) dbania o bezpieczeństwo, zdrowie i higienę
osobistą,
9

===================================================================================
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UCHWAŁA NR VII/51/11
RADY POWIATU SŁUBICKIEGO
z dnia 29 marca 2011r.
o zmianie uchwały Nr III/26/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia
Programu Współpracy Powiatu Słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2011 rok
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536)
uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/26/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Słubickiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku publiczne-
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go i o wolontariacie na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:

pozarządowe w ramach otwartych konkursów
ogłoszonych przez Zarząd Powiatu Słubickiego.

1. W załączniku do uchwały § 15 otrzymuje
brzmienie:

2. Komisję konkursową do oceny ofert powołuje
Zarząd Powiatu Słubickiego.

„§ 15. Sposób oceny realizacji programu:
1. Zarząd Powiatu Słubickiego dokonuje kontroli
i oceny realizacji programu.
2. Uwagi wnioski i propozycje dotyczące bieşącej
realizacji programu mogą byń zgłaszane do Wydziału Rozwoju Lokalnego, Promocji i Spraw
Społecznych.
3. Uwagi wnioski i propozycje związane z realizowanymi przez organizacje pozarządowe zadaniami publicznymi będą wykorzystywane do
usprawnienia współpracy.
4. Zarząd Powiatu Słubickiego przedkłada Radzie
Powiatu Słubickiego sprawozdanie z realizacji
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w terminie do 30 kwietnia 2012r.
5. Do oceny realizacji programu stosowane są
następujące mierniki ilościowe:
ilośń organizacji pozarządowych współpracujących z Powiatem;
ilośń ogłoszonych w 2011 roku konkursów,
złoşonych ofert i podpisanych umów;
wykonanie planu dotacji za 2011 rok;
ilośń przeprowadzonych szkoleń dla organizacji pozarządowych;
ilośń skonsultowanych z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących statutowej działalności tych organizacji.”
2. W załączniku do uchwały § 17 otrzymuje
brzmienie:
„§ 17. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert.
1. Komisja konkursowa powoływana jest w celu
opiniowania ofert złoşonych przez organizacje

3. Komisja konkursowa ocenia merytorycznie
oferty, które przeszły pozytywnie weryfikację
formalną. Komisja analizuje ofertę zgodnie
z kryteriami określonymi w ustawie oraz niniejszym programem.
4. Dla kaşdej ocenianej oferty komisja konkursowa sporządza kartę oceny merytorycznej,
w której wpisuje się liczbę punktów przyznanych
przez poszczególnych członków komisji oraz zakres koniecznych zmian.
5. Po dokonaniu oceny, komisja wskazuje ofertę
bądŝ oferty z zadaniami, na które proponuje
udzielenie dotacji albo nie przyjmuje şadnej
z ofert.
6. Jeşeli postępowanie konkursowe nie doprowadziło do wyłonienia najkorzystniejszej oferty
bądŝ ofert, komisja przedstawia Zarządowi Powiatu Słubickiego wniosek o nierozstrzygnięciu
postępowania konkursowego.
7. Po rozpatrzeniu i zaopiniowaniu ofert, komisja
przedstawia Zarządowi Powiatu Słubickiego protokół wraz z wykazem organizacji pozarządowych i propozycjami wysokości dotacji, który
podejmuje ostateczną decyzję w tej sprawie.
8. Z prac komisji sporządza się protokół, który
publikowany jest niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie oraz na stronie
internetowej Starostwa Powiatowego w Słubicach.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Kazimiera Jakubowska
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UCHWAŁA NR VII/52/11
RADY POWIATU SŁUBICKIEGO
z dnia 29 marca 2011r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Słubickiemu lub jego
jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga
stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg
Na podstawie art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240 z póŝn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania lub rozkładania na raty spłaty
naleşności pienięşnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Powiatowi Słubickiemu lub
jego jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których
ulga stanowiń będzie taką pomoc oraz organy lub
osoby do tego uprawnione.
§ 2. Ilekroń w uchwale jest mowa o:
1) dłuşniku – rozumie się przez to osoby fizyczne,
osoby prawne, a takşe jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej;
2) wierzycielu – rozumie się przez to Powiat Słubicki lub jego jednostki podległe nieposiadające osobowości prawnej;
3) komórce organizacyjnej Starostwa Powiatowego – rozumie się przez to podstawową komórkę
organizacyjną Starostwa Powiatowego, określoną w regulaminie organizacyjnym Starostwa
Powiatowego;
4) przedsiębiorcy – rozumie się przez to podmiot
prowadzący działalnośń gospodarczą bez
względu na formę organizacyjno-prawną oraz
sposób finansowania;
5) naleşności – rozumie się przez to naleşnośń
główną, odsetki, inne naleşności uboczne,
przypadające Powiatowi Słubickiemu lub jego
jednostkom podległym nieposiadającym osobowości prawnej;
6) wartości naleşności – rozumie się przez to wartośń naleşności głównej łącznie z odsetkami
oraz innymi naleşnościami ubocznymi;
7) udzieleniu ulgi – rozumie się przez to umorzenie, rozłoşenie na raty lub odroczenie terminu
spłaty naleşności pienięşnych mających charakter cywilnoprawny.

1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, şe koszty
procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem i egzekucją naleşności byłyby równe albo
wyşsze od kwoty naleşności lub naleşnośń okazałaby się nieściągalna,
2) w przypadku osób fizycznych: ściąganie naleşności zagraşa egzystencji dłuşnika,
3) w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych
nieposiadających
osobowości
prawnej:
a) istnieje zagroşenie likwidacją miejsc pracy
i utratą ŝródła dochodów przez osoby niepełnosprawne,
b) przyczyną okresowej utraty płynności finansowej były niedające się przewidzień zdarzenia losowe;
2. Umorzenie moşe nastąpiń, jeşeli podstawy do
udzielenia ulgi, o których mowa w ust. 1, potwierdzone są dokumentami dołączonymi do wniosku lub
znajdującymi się w posiadaniu wierzyciela.
3. Umorzenie naleşności, za którą odpowiada solidarnie więcej niş jeden dłuşnik, moşe nastąpiń, gdy
okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą
wobec wszystkich dłuşników.
4. Jeşeli umorzenie obejmuje częśń naleşności,
wyznacza się termin spłaty pozostałej do uregulowania części naleşności. W takim przypadku dłuşnika poucza się, şe niedotrzymanie terminu spłaty
pozostałej części naleşności skutkuje odstąpieniem
od umorzenia.
5. Od naleşności umarzanej nie pobiera się odsetek za okres od dnia następującego po dniu złoşenia
wniosku do dnia zawarcia umowy lub wydania
oświadczenia woli włącznie.
§ 5. Umorzenie w całości moşe nastąpiń z urzędu
jeşeli:

§ 3. Uprawnionym organem do udzielania ulg
jest Zarząd Powiatu Słubickiego.

1) osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając
şadnego majątku, pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych
przepisów lub pozostawiła przedmioty codziennego uşytku domowego, których łączna
wartośń nie przekracza kwoty 6.000zł;

§ 4. 1. Na wniosek dłuşnika naleşnośń moşe zostań umorzona w całości lub w części w przypadkach uzasadnionych waşnym interesem dłuşnika lub
interesem publicznym, tj. gdy:

2) osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego moşna by egzekwowań naleşnośń, a odpowiedzialnośń z tytułu
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naleşności nie przechodzi z mocy prawa na
osoby trzecie;
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, şe w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty
wyşszej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej
naleşności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji.
§ 6. 1. Na wniosek dłuşnika moşna odroczyń
spłatę całości lub części naleşności albo rozłoşyń na
raty spłatę całości lub części naleşności, jeşeli przemawiają za tym udokumentowane trudności płatnicze dłuşnika, a interes wierzyciela nie stoi temu na
przeszkodzie.
2. Od naleşności, której spłatę odroczono lub
rozłoşono na raty, nie pobiera się odsetek za okres
od dnia następującego po dniu złoşenia wniosku, do
dnia upływu terminu spłaty włącznie.
3. Jeşeli dłuşnik:
1) nie spłaci naleşności w odroczonym terminie –
umowa wygasa, a cała naleşnośń staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami naleşnymi od pierwotnego dnia wymagalności;
2) nie spłaci którejkolwiek z rat w ustalonym terminie lub wysokości – umowa wygasa, a pozostała do spłaty naleşnośń staje się natychmiast
wymagalna wraz z odsetkami naleşnymi od
pierwotnego dnia wymagalności.
§ 7. 1. Zarząd Powiatu Słubickiego moşe udzielań
przedsiębiorcom ulg:
1) stanowiących pomoc de minimis, o której
mowa w rozporządzeniu Komisji (WE)
Nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006r. w sprawie
stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy
de minimis (Dz. Urz. UE seria L Nr 379
z 28 grudnia 2006r.) w przypadkach określonych w § 4 ust. 1 pkt 2 oraz § 6 ust. 1 niniejszej
uchwały;
2) nie stanowiących pomocy de minimis w przypadkach określonych w § 4 ust. 1 pkt 3 i § 5
pkt 3 niniejszej uchwały.
2. Zarząd Powiatu Słubickiego moşe udzielań
ulg, które nie stanowią pomocy de minimis
w przypadkach określonych w § 5 pkt 1, 2 i 4 niniejszej uchwały.
3. W przypadku gdyby ulga stanowiła pomoc
publiczną i nie mogłaby byń udzielona jako pomoc
de minimis, moşe byń udzielona jako pomoc indywidualna przy spełnieniu warunków dopuszczalności pomocy dla danego przeznaczenia z zachowaniem przepisów proceduralnych dotyczących pomocy publicznej, w szczególności odnoszących się do
obowiązku notyfikacji takiej pomocy.
§ 8. 1. Przedsiębiorca występujący z wnioskiem
o udzielenie pomocy de minimis jest zobowiązany
do przedstawienia Zarządowi Powiatu Słubickiego:
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1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis,
jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się
o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających
go lat lub oświadczenia o wielkości pomocy de
minimis otrzymanej w tym okresie albo
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy
w tym okresie;
2) informacji i dokumentów – zgodnie z rozporządzeniem 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).
2. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 1
pkt 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 9. Pomoc de minimis nie moşe byń udzielona,
jeşeli przedsiębiorca otrzymał pomoc inną niş de
minimis w odniesieniu do tych samych kosztów
kwalifikujących się do objęcia pomocą, a łączna
kwota pomocy spowodowałaby przekroczenia dopuszczalnej intensywności pomocy określonej
w przepisach mających zastosowanie przy udzielaniu pomocy publicznej innej niş de minimis.
§ 10. 1. Udzielenie ulg następuje w drodze:
1) umowy stron (wierzyciela i dłuşnika);
2) jednostronnego oświadczenia woli wierzyciela
– w przypadkach wymienionych w § 5 niniejszej uchwały.
2. Odmowa udzielenia ulgi następuje w drodze
jednostronnego oświadczenia woli wierzyciela.
§ 11. 1. Wnioski o udzielenie ulg rozpatrują właściwi pracownicy podstawowych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego.
2. Projekt umowy lub jednostronnego oświadczenia woli, o którym mowa w § 10 niniejszej
uchwały, przedkłada się Zarządowi Powiatu Słubickiego.
3. Projekty, o których mowa w ust. 2, wymagają
opinii Skarbnika Powiatu lub osoby przez niego
upowaşnionej.
§ 12. Zarząd Powiatu przestawia Radzie Powiatu
w terminie do 30 kwietnia następnego roku informację o wysokości wszystkich umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg w roku budşetowym
według stanu na 31 grudnia kaşdego roku budşetowego.
§ 13. Wnioski o udzielenie ulg nierozpatrzone do
dnia wejścia w şycie uchwały podlegają rozpoznaniu
w trybie i na zasadach określonych niniejszą uchwałą.
§ 14. Tracą moc: uchwała Nr XXXI/141/05 Rady
Powiatu Słubickiego z dnia 21 września 2005 roku
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania
wierzytelności powiatu i jego jednostek organizacyjnych z tytułu naleşności pienięşnych, do których
nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych naleşności oraz wskazania organów do tego uprawnionych oraz uchwała Nr XXXIV/151/05 Rady Powiatu
Słubickiego z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie
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zmiany uchwały Nr XXXI/141/05 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 21 września 2005 roku w sprawie
szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności powiatu i jego jednostek organizacyjnych z tytułu
naleşności pienięşnych, do których nie stosuje się
przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, udzielania
innych ulg w spłacaniu tych naleşności oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
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§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 16. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Kazimiera Jakubowska
Załącznik
do uchwały Nr VII/52/11
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 29 marca 2011r.

………………………………………
………………………………………
………………………………………
(imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy)
………………………………………
………………………………………
(adres zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy)

Oświadczam, iş w roku …………….(*) oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, tj. …………………………
nie otrzymano/otrzymano pomoc/y de minimis w wysokości …………………………………………… euro (**).

………………...…………………………………
(data i podpis wnioskodawcy lub osoby upowaşnionej)

* naleşy wpisań rok, w którym wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis
** niepotrzebne skreśliń
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UCHWAŁA NR VII/54/11
RADY POWIATU SŁUBICKIEGO
z dnia 29 marca 2011r.
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z póŝn. zm.) oraz
art. 212 ust. 1 pkt 1 – 4, 6, art. 214 pkt 1, art. 235
ust. 1, art. 236 ust. 1 i ust. 3 pkt 2, 4, 5, art. 237 ust 2
pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póŝn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmienia się dochody budşetu zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Łączna
kwota planowanych dochodów po zmianie wynosi
69.034.816,00zł w tym :
1) dochody bieşące 47.947.216,00zł
2) dochody majątkowe 21.087.600,00zł.
§ 2. Zmienia się wydatki budşetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Łączna kwota
planowanych wydatków po zmianach wynosi
74.963.186,00zł w tym :
1) wydatki bieşące 49.320.586,00zł w tym:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy związane z realizacją
zadań powiatu zgodnie z załącznikiem
Nr 2 do uchwały,
2) wydatki majątkowe 25.642.600,00zł w tym:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy związane z realizacją
zadań powiatu zgodnie z załącznikiem
Nr 2 do uchwały.
§ 3. W uchwale Nr II/13/10 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budşetu Powiatu Słubickiego na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Róşnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budşetu w kwocie
5.928.370,00zł, który zostanie sfinansowany
przychodami pochodzącymi z :
1)
zaciąganych
4.555.000,00zł,

kredytów

w

kwocie

2) wolnych środków, jako nadwyşki środków
pienięşnych na rachunku bieşącym budşetu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych
w kwocie 1.373.370,00zł.”
2) w § 3 ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) finansowanie planowanego deficytu budşetu
Powiatu Słubickiego w kwocie 4.555.000,00zł”
3) załącznik Nr 3 – Przychody budşetu Powiatu
Słubickiego w 2011r. otrzymuje brzmienie jak
w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
4) załącznik Nr 10 – Wydatki związane z realizacją
zadań wykonywanych na podstawie umów lub
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011r. otrzymuje brzmienie jak
w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
5) załącznik Nr 13 – Zestawienie dotacji podmiotowych i celowych z budşetu Powiatu Słubickiego dla jednostek sektora finansów publicznych w 2011r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Kazimiera Jakubowska
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VII/54/11
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 29 marca 2011r.

Dochody budşetu Powiatu Słubickiego w 2011 r.
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/54/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29 marca 2011r.

Dział Rozdział Paragraf
700
70005
0750

710
71095
0830
750
75020
0830
758
75801
2920
75860
2007

801

0970

85333

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Gospodarka mieszkaniowa

3 454 683,00

32 241,00

3 486 924,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

3 454 683,00

32 241,00

3 486 924,00

693 560,00

32 241,00

725 801,00

1 176 100,00

157 825,00

1 333 925,00

Pozostała działalność

230 000,00

157 825,00

387 825,00

Wpływy z usług

230 000,00

157 825,00

387 825,00

Administracja publiczna

997 943,00

600 700,00

1 598 643,00

Starostwa powiatowe

750 543,00

600 700,00

1 351 243,00

Wpływy z usług

745 300,00

600 700,00

1 346 000,00

Różne rozliczenia

17 011 792,00

- 1 315,00

17 010 477,00

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

12 095 809,00

- 12 602,00

12 083 207,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa

12 095 809,00

- 12 602,00

12 083 207,00

Euroregiony

0,00

11 287,00

11 287,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich
Oświata i wychowanie

0,00

11 287,00

11 287,00

9 348 800,00

6 906,00

9 355 706,00

600,00

6 906,00

7 506,00

0,00

6 906,00

6 906,00

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

969 657,00

464 472,00

1 434 129,00

Powiatowe urzędy pracy

931 057,00

1 756,00

932 813,00

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Działalność usługowa

Licea ogólnokształcące

80120

853

Treść

Wpływy z różnych dochodów
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0970
85395
2007
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Wpływy z różnych dochodów

0,00

1 756,00

1 756,00

Pozostała działalność

17 600,00

462 716,00

480 316,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich
Razem:

14 960,00

439 450,00

454 410,00

2 640,00

23 266,00

25 906,00

67 773 987,00

1 260 829,00

69 034 816,00
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VII/54/11
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 29 marca 2011r.

Wydatki budżetu Powiatu Słubickiego w 2011r.
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/54/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29 marca 2011r.

Dział

Rozdział

Treść

Paragraf

700
70005

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Gospodarka mieszkaniowa

111 900,00

90 000,00

201 900,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

111 900,00

90 000,00

201 900,00

0,00

12 300,00

12 300,00

53 839,00

70 200,00

124 039,00

4270

Zakup usług remontowych

4300

Zakup usług pozostałych

4480

Podatek od nieruchomości

2 696,00

7 500,00

10 196,00

Administracja publiczna

8 185 630,00

600 700,00

8 786 330,00

Starostwa powiatowe

7 657 920,00

600 700,00

8 258 620,00

2 000,00

3 000,00

5 000,00

2 986 689,00

183 773,00

3 170 462,00

448 090,00

25 927,00

474 017,00

78 200,00

4 379,00

82 579,00

0,00

82 471,00

82 471,00

750
75020
3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4120

Składki na Fundusz Pracy

4160

Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po
likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

359 900,00

2 415,00

362 315,00

4260

Zakup energii

302 000,00

171 529,00

473 529,00

4270

Zakup usług remontowych

155 000,00

7 000,00

162 000,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

3 000,00

1 000,00

4 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

424 520,00

42 990,00

467 510,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

6 200,00

188,00

6 388,00
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Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

234,00

18 434,00

23 400,00

1 600,00

25 000,00

Różne opłaty i składki

35 000,00

500,00

35 500,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

71 100,00

7 484,00

78 584,00

4480

Podatek od nieruchomości

114 000,00

66 200,00

180 200,00

4530

Podatek od towarów i usług (VAT).

10,00

10,00

20,00

3 164 000,00

35 220,00

3 199 220,00

Straż Graniczna

0,00

5 000,00

5 000,00

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

0,00

5 000,00

5 000,00

Pozostała działalność

0,00

30 220,00

30 220,00

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

1 110,00

1 110,00

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

370,00

370,00

4307

Zakup usług pozostałych

0,00

19 155,00

19 155,00

4309

Zakup usług pozostałych

0,00

6 385,00

6 385,00

4387

Zakup usług obejmujacych tłumaczenia

0,00

2 400,00

2 400,00

4389

Zakup usług obejmujacych tłumaczenia

0,00

800,00

800,00

Oświata i wychowanie

18 968 210,00

11 437,00

18 979 647,00

Licea ogólnokształcące

1 828 240,00

6 906,00

1 835 146,00

3 000,00

6 906,00

9 906,00

15 306 422,00

4 531,00

15 310 953,00

0,00

4 531,00

4 531,00

Ochrona zdrowia

24 195 000,00

1 000 000,00

25 195 000,00

Szpitale ogólne

22 845 000,00

1 000 000,00

23 845 000,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75406
3000
75495

801
80120
4270

Zakup usług remontowych
Szkoły zawodowe

80130
4480

85111

18 200,00

4430

754

851
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Podatek od nieruchomości
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Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek
prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych
banków państwowych i innych instytucji finansowych
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0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

Pomoc społeczna

4 066 220,00

- 127 608,00

3 938 612,00

Rodziny zastępcze

1 742 000,00

- 127 077,00

1 614 923,00

3110

Świadczenia społeczne

1 400 000,00

- 37 267,00

1 362 733,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

13 100,00

- 11 785,00

1 315,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 000,00

- 945,00

1 055,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

86 900,00

- 77 080,00

9 820,00

356 370,00

- 531,00

355 839,00

20 000,00

- 531,00

19 469,00

1 902 347,00

592 080,00

2 494 427,00

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

70 320,00

411,00

70 731,00

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego

49 320,00

411,00

49 731,00

1 814 427,00

1 756,00

1 816 183,00

3 200,00

1 756,00

4 956,00

852
85204

85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie
4300

Zakup usług pozostałych
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

853
85311
2310

Powiatowe urzędy pracy

85333
4270

Zakup usług remontowych
Pozostała działalność

85395

17 600,00

589 913,00

607 513,00

2910

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o
których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

0,00

5 602,00

5 602,00

3119

Świadczenia społeczne

0,00

37 267,00

37 267,00

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

80 449,00

80 449,00

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

4 260,00

4 260,00

4047

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

0,00

2 592,00

2 592,00

4049

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

0,00

138,00

138,00

4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

661,00

12 698,00

13 359,00

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

117,00

12 458,00

12 575,00

4127

Składki na Fundusz Pracy

106,00

1 952,00

2 058,00
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Składki na Fundusz Pracy
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19,00

1 047,00

1 066,00

Wynagrodzenia bezosobowe

11 983,00

37 989,00

49 972,00

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

2 114,00

79 090,00

81 204,00

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

1 190,00

5 417,00

6 607,00

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

210,00

287,00

497,00

4307

Zakup usług pozostałych

0,00

292 174,00

292 174,00

4309

Zakup usług pozostałych

0,00

15 468,00

15 468,00

0,00

859,00

859,00

0,00

46,00

46,00

0,00

120,00

120,00

Kultura fizyczna

60 000,00

59 000,00

119 000,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej

60 000,00

59 000,00

119 000,00

4367
4369

4560
926
92605

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o
których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w
nadmiernej wysokości

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

9 792,00

9 792,00

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

1 728,00

1 728,00

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

14 297,00

14 297,00

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

2 523,00

2 523,00

4307

Zakup usług pozostałych

0,00

26 061,00

26 061,00

4309

Zakup usług pozostałych

0,00

4 599,00

4 599,00

72 702 357,00

2 260 829,00

74 963 186,00

Razem:
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VII/54/11
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 29 marca 2011r.

Przychody budşetu Powiatu Słubickiego w 2011
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/54/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29 marca 2011r.
Paragraf

Treść

950

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

952
955

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

0,00

2 561 085,00

2 561 085,00

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

3 555 000,00

1 000 000,00

4 555 000,00

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

2 561 085,00

- 2 561 085,00

0,00

Razem: 6116085,0000

Razem: 1000000,0000

Razem: 7116085,0000
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Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VII/54/11
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 29 marca 2011r.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011r.
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/54/11Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29 marca 2011r.

Dział

Rozdział

655 000,00

Drogi publiczne powiatowe

655 000,00

4270

Zakup usług remontowych

100 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

555 000,00

60014

754
75421
6630
852
85201

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

30 000,00

Zarządzanie kryzysowe

30 000,00

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

30 000,00

Pomoc społeczna

938 745,00

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

698 745,00

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 600,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6 300,00

4220

Zakup środków żywności

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

4260

Zakup energii

4280

Zakup usług zdrowotnych

4300

Zakup usług pozostałych

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

500,00

4410

Podróże służbowe krajowe

500,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej

85204
2320

85311

Wartość

Transport i łączność

600

853

Treść

Paragraf

80 000,00
571 345,00
3 500,00
10 200,00

16 000,00
500,00
2 400,00
300,00
1 500,00

3 300,00
800,00

Rodziny zastępcze

240 000,00

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego

240 000,00

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

49 731,00

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

49 731,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 53

2310
921
92116
2310

– 5605 –

Poz. 1062

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego

49 731,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

40 000,00

Biblioteki

40 000,00

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego

40 000,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr VII/54/11
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 29 marca 2011r.
Zestawienie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek sektora finansów publicznych w 2011r.
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/54/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29 marca 2011r.
Dział Rozdział Paragraf
Treść
Wartość
754
75405
3000
75406
3000
75421
6630

801
80120
2540
80130
2320
852

55 000,00

Komendy powiatowe Policji

20 000,00

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

20 000,00

Straż Graniczna

5 000,00

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

5 000,00

Zarządzanie kryzysowe

30 000,00

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Oświata i wychowanie

30 000,00

Licea ogólnokształcące

123
600,00
67 000,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

67 000,00

Szkoły zawodowe

56 600,00

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

56 600,00

Pomoc społeczna

320
000,00
80 000,00

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

85201
2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Rodziny zastępcze

85204
2320
853
85311
2310
921
92116
2310
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Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

80 000,00
240
000,00
240
000,00

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

49 731,00

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

49 731,00

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

49 731,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

40 000,00

Biblioteki

40 000,00

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

40 000,00
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UCHWAŁA NR VI/35/11
RADY POWIATU W SULĘCINIE
z dnia 29 marca 2011r.
w sprawie: wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i przechowywanie usuniętego pojazdu
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1592 ze zm.) i art. 130a ust. 6 ustawy
z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

Lp.

Rodzaj pojazdu

1

Rowery, motorowery i motocykle
Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t
Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyşej 3,5 t do 7,5 t
Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyşej 7,5 t

2
3
4

§ 1. Ustala się opłaty za czynności związane
z usunięciem pojazdu z drogi na parking strzeşony
wyznaczony przez starostę w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 – 2 ustawy Prawo o ruchu
drogowym w wysokości:

dojazd do miejsca zdarzenia
[zł/km]
2,50

Czynności
holowanie lub przewóz
usuniętego pojazdu
[zł/km]
2,50

Usunięcie
pojazdu
[zł]
100,00

2,50

3,00

120,00

3,00

4,50

200,00

6,00

8,00

400,00

§ 2. Za przechowywanie pojazdu usuniętego
z drogi z przyczyn określonych w § 1 pobiera się
opłaty w wysokości:

Lp.

Rodzaj pojazdu

1
2

Rowery, motorowery i motocykle
Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t
Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyşej 3,5 t do
7,5 t
Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyşej 7,5 t

3
4

§ 3. Wymienione w uchwale opłaty są opłatami
brutto, obowiązującymi w okresie wykonywania
przez jednostkę usuwającą pojazdy i prowadzącą
parking strzeşony czynności na podstawie zarządzenia Starosty Sulęcińskiego o wyznaczeniu ww. jednostek.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście
Sulęcińskiemu.
§ 5. Uchyla się uchwałę Nr XXXV/207/02 Rady
Powiatu w Sulęcinie z dnia 04.10.2002r. w sprawie

Opłata za każdą dobę przechowywania
[zł]
15,00
15,00
20,00
30,00

ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowania
pojazdu.
§ 6. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Bronisław Krych
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1064
INFORMACJA NR GK.7113.1.2011
BURMISTRZA LUBSKA
z dnia 29 marca 2011r.
Zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienaleşących do publicznego zasobu mieszkaniowego, połoşonych na obszarze gminy lub jego

części (Dz.U. z 2007r. Nr 250, poz. 1873) – przedstawiam w załączeniu zestawienie danych za I i II półrocze 2010r., według wzoru stanowiącego załącznik
Nr 2 do rozporządzenia.

Załącznik Nr 1
do informacje Nr GK.7113.1.2011
Burmistrza Miasta Lubsko
z dnia 29 marca 2011r.
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Załącznik Nr 2
do informacje Nr GK.7113.1.2011
Burmistrza Miasta Lubsko
z dnia 29 marca 2011r.
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Egzemplarze bieşące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, moşna nabywań: - na podstawie nadesłanego zamówienia: w Biurze Gospodarczym
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0-95) 7115-210 - w punkcie sprzedaşy Lubuskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 730 - 1530, Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami wyłoşone są do
powszechnego wglądu redakcji Dziennika Urzędowego, w bibliotece Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Delegaturze Lubuskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy urzędu.
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