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ZARZĄDZENIE NR 29/2011
BURMISTRZA DOBIEGNIEWA
z dnia 31 marca 2011r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z póğn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu
Miejskiego w Dobiegniewie wprowadzam następujące zmiany:
1) w § 12 ust. 2 dodaje się pkt 13 i 14 w brzmieniu:
„13) Samodzielne stanowisko ds. archiwum
– Arch.
14) Asystent – As.”
2) w § 15 ust. 2 dodaje się pkt 11 w brzmieniu:
„11) zapewnić interesantom dostęp do informacji publicznej”
3) w § 17 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) zorganizowanie w jednostce organizacyjnej
kancelarii materiałów niejawnych”
4) w § 25 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Ewidencjonowanie dokumentów niejawnych”
5) w § 27 skreĝla się ust. 2
6) w § 28 skreĝla się ust. 4, a ust. 5 i 6 otrzymują
kolejno numery 4 i 5

1) prowadzenie archiwum Urzędu Miejskiego,
zlikwidowanych gminnych jednostek organizacyjnych i byłej Gminnej Spółdzielni „SCh”,
2) dokonywanie kwalifikacji archiwalnej dokumentacji,
3) prowadzenie ewidencji przechowywanej dokumentacji,
4) brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,
5) współdziałanie z archiwum paěstwowym,
6) nadzór nad stanem technicznym przechowywanej dokumentacji,
7) przygotowywanie zaĝwiadczeě i informacji
z zakresu archiwum,
8) bieġący nadzór nad prawidłowoĝcią wykonywania czynnoĝci kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w zakresie doboru klas
z wykazu akt do załatwianych spraw, właĝciwego zakładania spraw i prowadzenia akt
9) pełnienie funkcji
kancelaryjnych”

koordynatora

czynnoĝci

9) W rozdziale VII dodaje się § 33 w brzmieniu:
„Do zadaě asystenta naleġy:

7) w § 29 dodaje się pkt 17, 18 i 19 w brzmieniu:
„17) zarządzanie ryzykiem bezpieczeěstwa informacji niejawnych, w szczególnoĝci szacownie ryzyka,
18) prowadzenie szkoleě w zakresie ochrony informacji niejawnych
19) gospodarowanie budynkiem wielofunkcyjnym.”

1) poprawa wizerunku gminy

8) W rozdziale VII dodaje się § 32 w brzmieniu:
„Do zadaě samodzielnego stanowiska pracy
ds. archiwum zakładowego naleġy:

5) prowadzenie terminarza spotkaě Burmistrza

2) promocja gminy /promocja ofert inwestycyjnych i zasobów naturalnych
3) organizacja spotkaě Burmistrza
4) organizacja wyjazdów Burmistrza związanych z rozwojem gminy
6) organizacja konsultacji społecznych w waġnych sprawach gminy.”
10) dotychczasowe § 32-56 otrzymują kolejno numery 34-58
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11) w rozdziale XIII dodaje się samodzielne stanowisko ds. archiwum zakładowego – 1/4 etatu,
stanowisko asystenta – 1 etat, a dotychczasowe
samodzielne stanowisko ds. społecznych
otrzymuje wymiar 3/4 etatu.

Poz. 1065, 1066,1067

§ 3. Zarządzenie wchodzi w ġycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Burmistrz
mgr Leszek Waloch

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy
Burmistrza.
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UCHWAŁA NR IV/16/2011
RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM
z dnia 1 marca 2011r.
w sprawie: górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
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 póğn. zm.) oraz
art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 wrzeĝnia 1996r.
o utrzymaniu czystoĝci i porządku w gminach (Dz. U.
z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z póġn. zm.) Rada Miejska
w Oĝnie Lubuskim uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Okreĝla się górne stawki opłat za usługi
opróġniania zbiorników bezodpływowych oraz
transport nieczystoĝci ciekłych do oczyszczalni - od
właĝcicieli nieruchomoĝci połoġonych na terenie
gminy Oĝno Lubuskie: na obszarze miasta i gminy
Oĝno Lubuskie - 4,99 PLN/m3,

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVIII/195/09 Rady
Miejskiej w Oĝnie Lubuskim z dnia 26 listopada
2009r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właĝcicieli nieruchomoĝci za usług
opróġniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystoĝci ciekłych.
§ 3. Uchwała wchodzi w ġycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i ma zastosowanie do opłat
naliczanych od 1 kwietnia 2011r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Henryk Łapko

2. Do stawek wymienionych w ust. 1 dolicza się
podatek od towarów i usług w wysokoĝci okreĝlonej
odrębnymi przepisami.
10 66
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UCHWAŁA NR VII/44/11
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI
z dnia 18 marca 2011r.
w sprawie zmiany uchwały o opłatach za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone
przez Gminę Nowa Sól - Miasto
Na podstawie art. 14 ust. 5, w związku z art. 5c
pkt 1 i art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 wrzeĝnia
1991r. o systemie oĝwiaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256
poz. 2572 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr III/12/10 Rady Miejskiej
w Nowej Soli z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie
opłat za ĝwiadczenia udzielane przez przedszkola
publiczne prowadzone przez Gminę Nowa Sól
- Miasto (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2011r. Nr 14. poz. 299), wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 2 w ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Występujące w uchwale okreĝlenia:
1) „podstawa programowa” uġywa się w rozumieniu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r.
Nr 4, poz.17);
2) „rodzina”, „dochód na osobę w rodzinie”,
„kryterium dochodowe na osobę w rodzinie”
uġywa się w rozumieniu ustawy z dnia
12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst
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jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362
z póğn. zm.);
3) "dziecko” uġywa się w rozumieniu ustawy
z dnia 28 listopada 2003r. o ĝwiadczeniach
rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r.
Nr 139, poz. 992 z póğn. zm.);”.
2. Po § 5 dodaje się § 5 a w brzmieniu:
„§ 5.a W opłatach, o których mowa w § 4
ust. 2 wprowadza się następujące ulgi:
1) "50% opłaty, o której mowa w § 4. ust. 2 na
okres całego roku szkolnego, jeġeli rodzice lub
opiekunowie dziecka otrzymują dochód mniejszy niġ „kryterium dochodowe na osobę
w rodzinie",

Poz. 1067, 1068

2) "50 % opłaty, o której mowa w § 4 ust. 2 – na
okres całego roku szkolnego na drugie i kolejne
dziecko jeġeli do przedszkola uczęszcza więcej
niġ jedno dziecko w rodzinie,
3) "50% opłaty, o której mowa w § 4. ust. 2 na
okres całego roku szkolnego, jeġeli dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawnoĝci .”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta .
§ 3. Uchwała wchodzi w ġycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Piotr Szyszko
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UCHWAŁA NR VI/48/11
RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE
z dnia 24 marca 2011r.
w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2
pkt 3 i 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z poğn. zm.) oraz art. 16 ust. 1
i art. 16 ust. 4-7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r.
o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r.
Nr 5, poz. 13) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustalić stawkę opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właĝcicielem
albo zarządzającym jest Gmina Skwierzyna, w wy10 69

sokoĝci 0,05zł za jedno zatrzymanie ĝrodka transportu na przystanku komunikacyjnym.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skwierzyny.
§ 3. Uchwała wchodzi w ġycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Rucki
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UCHWAŁA NR VI/49/11
RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE
z dnia 24 marca 2011r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Murzynowo na lata 2011-2019
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z póğn. zm.) w zw.
z § 10 ust. 2 pkt 2b Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa
i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2008r.,
Nr 38, poz. 220 z póğn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowoĝci
Murzynowo na lata 2011-2019 stanowiący załącznik
nr 1 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skwierzyny.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowoĝci Murzynowo na lata 2008-2017.
§ 4. Uchwała wchodzi w ġycie po upływie 14 dni
od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Rucki
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VI/49/11
Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 24 marca 2011r.
Plan Odnowy Miejscowości Murzynowo
na lata 2011-2019

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXI/244/09 Rady
Miejskiej w Skwierzynie z dnia 7 lipca 2009r.
10 70

Wstęp - Jak powstał Plan Odnowy Miejscowości
Murzynowo

w niniejszym Planie w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Plan rozwoju miejscowoĝci Murzynowo jest dokumentem strategicznym okreĝlającym kierunki rozwoju społeczno - gospodarczego miejscowoĝci oraz
warunki, które powinny ten rozwój zapewnić na lata
2011-2019. Dokument ten jest niezbędny do ubiegania się przez Gminę Skwierzyna o ĝrodki finansowe
na realizację zadaě inwestycyjnych zawartych

Obszarem realizacji Planu rozwoju miejscowoĝci
Murzynowo jest obszar tej miejscowoĝci. Niniejsze
opracowanie zawiera charakterystykę miejscowoĝci,
historię, która ukazuje bogatą przeszłoĝć tych ziem,
analizę zasobów słuġącą przedstawieniu stanu rzeczywistego, analizę SWOT czyli mocne i słabe strony miejscowoĝci, planowane kierunki rozwoju,
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a takġe planowane przedsięwzięcia wraz z szacunkowym kosztorysem i harmonogramem planowanych działaě oraz oczekiwane rezultaty - efekty, które zostaną osiągnięte po realizacji zadaě.
Plan zawiera informacje dotyczące obecnego stanu
Murzynowa i całej Gminy.
Plan tychġe inwestycji przygotowany został wspólnie z mieszkaěcami sołectwa Murzynowo tak, by
realizowane inwestycje odpowiadały rzeczywistym
potrzebom mieszkaěców.
Plan rozwoju miejscowoĝci ma przede wszystkim
przyczynić się do podniesienia standardu ġycia
i pracy na wsi poprzez realizację wskazanych w nim
przedsięwzięć. Planowane przedsięwzięcia zaktywizują mieszkaěców do działaě prospołecznych,
a w konsekwencji przyczynią się do podniesienia
atrakcyjnoĝci całej miejscowoĝci i jej okolic. Podejmowane działania w znacznym stopniu umoġliwią
zachowanie szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego i wykorzystania wszystkich walorów sołectwa.
Mieszkaěcy Murzynowa poprzez realizację tego planu będą mogli pozyskać ĝrodki zewnętrzne dla jeszcze lepszego rozwoju wsi.
Plan ten jest planem otwartym, który w zaleġnoĝci
od potrzeb i uwarunkowaě finansowych będzie
mógł być aktualizowany.
I. Analiza zasobów sołectwa
1.1. Prezentacja wsi
Murzynowo - wieĝ połoġona w województwie lubuskim, w powiecie międzyrzeckim, w gminie Skwierzyna. To największa wieĝ sołecka gminy połoġona
na zachodnim kraěcu Puszczy Noteckiej w zakolu
Warty przy drodze wojewódzkiej nr 159 i nieczynnej
juġ linii kolejowej Skwierzyna - Drezdenko. Od Gorzowa Wlkp. oddalona jest o 23 km, a od Skwierzyny
6km. Murzynowo przecinają dwie trasy: SkwierzynaSantok przez Goĝcinowo do Gorzowa i SkwierzynaGorzów przez Dobrojewo. Ogólna powierzchnia wsi
wynosi 4.801 ha.
1.2. Historia wsi, zabytki
Pierwsze wzmianki o osadzie pochodzą z XIII wieku,
gdy wymieniane jest Morno.
Nazwa pochodzi prawdopodobnie od słowa mory "dreszcze". W rezultacie procesu tzw. znaczeniowego uwyrağnienia przybrała w XVI wieku postać
"Murzinow", "Murzinowo".
Nazwę wsi "Murzynowo" powszechnie stosuje się
dopiero od 1945 r., gdy ziemie te wróciły w granice

Poz. 1069

paěstwa polskiego. Przez kilka stuleci Murzynowo
było wsią graniczna - tutaj właĝnie przebiegała granica między Brandenburgią a Rzeczypospolitą. Po
II rozbiorze Polski w 1793 roku, Murzynowo włączone zostało do paěstwa pruskiego, choć w latach
1807-1815 na krótko znalazło się w granicach Księstwa Warszawskiego. W granicach Prus, póğniej
III Rzeszy, Murzynowo pozostało do 1945 roku.
W latach 1939-1945 we wsi był obóz pracy przymusowej umiejscowiony w tutejszej cegielni.
W drugiej połowie 1944r. jeěcy i ludnoĝć wioski
zmuszono do prac przy wznoszeniu fortyfikacji polowych, głównie pomiędzy Santokiem i Gralewem.
Wyzwolenie Murzynowa spod okupacji hitlerowskiej
datuje się na dzieě 30.01.1945r.
Po wyzwoleniu, w latach 1945-1946 Murzynowo
zagospodarowali Polacy. Osiedlała się tutaj ludnoĝć
głównie z południa Polski - z woj. rzeszowskiego,
kieleckiego i nowosądeckiego oraz Polacy z kresów
wschodnich. Częĝć mieszkaěców stanowiła ludnoĝć
autochtoniczna – głównie rodziny mieszane: niemiecko-polskie. W 1945r. Murzynowo miało swą
własną gminę w powiecie gorzowskim. Dnia
1 czerwca 1975r. miejscowoĝć włączono ponownie
w granice gminy Skwierzyna. W wyniku reformy
administracyjnej Murzynowo wraz z innymi sołectwami gminy Skwierzyna znalazło się w granicach
woj. lubuskiego w powiecie Międzyrzecz.
W XIX w. powstała tu duġa cegielnia, pałac i folwark. W 1935r. wybudowano linię kolejową ze
Skwierzyny do Drezdenka. Po 1945r. cegielnię upaěstwowiono, w pałacu urządzono szkołę, a na terenie
folwarku powstał PGR. Po 1990r. zlikwidowano PGR
i cegielnię oraz rozebrano linię kolejową.
Przebywając na terenie sołectwa warto zapoznać się
z architekturą minionych wieków, odwiedzając:
• koĝciół z 1837r., powiększony w 1883r. o wieġę
i absydę,
• neoklasycystyczny pałac z początku XIX w., obecnie budynek szkoły,
• zabudowania folwarczne z XIX w. - gorzelnia, spichlerz, dwie oficyny,
• park o powierzchni ok. 6 ha z dwoma stawami
i pięknym starodrzewem (platany, dęby),
Ponadto we wsi zachowała się częĝciowo stara zabudowa z przełomu XIX/XX w. Ciekawostką jest teġ
zabytkowa Figurka Matki Boskiej, o której wygląd
dbają mieszkaěcy.
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1.3. Inwentaryzacja zasobów

a) Ludnoĝć

Analizę zasobów Sołectwa przeprowadzono na podstawie informacji zgromadzonych od mieszkaěców.
Zasoby sołectwa to wszelkie elementy materialne
i niematerialne wsi oraz otaczającego ją obszaru,
które mogą być wykorzystane obecnie lub w przyszłoĝci. Przy analizie zasobów wzięto pod uwagę
następujące kategorie: ĝrodowisko przyrodnicze,
ĝrodowisko kulturowe, dziedzictwo religijne i historyczne, obiekty, tereny, infrastrukturę, instytucje,
organizacje społeczne.

W Sołectwie Murzynowo obecnie mieszka
1025 osób. W tym w Warcinie 37 osób, w Kijewicach 35 i w Murzynowie - Łomnie 37 osób.

Mieszkaěcy wsi Murzynowo

Istnieją dane na temat liczby mieszkaěców wsi:
w 1809r. - Murzynowo zamieszkiwało 557 osób,
w 1861r. - 907, w 1895r. - 1052, w 1948r. 418,
w 1970r. wieĝ liczyła 723 osoby, w 1997r. 963
osoby, w 2003r.- 971 osób.
Liczbę ludnoĝci we wsi Murzynowo w latach
2005-2010- przedstawia tabela
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Ponad 67% ludnoĝci Sołectwa stanowi grupa czynna
zawodowo, 6% grupa przedprodukcyjna,

b) Obsługa ludnoĝci i zaspokajanie potrzeb
mieszkaěców
Z dostępnych danych wynika, ġe częĝć osób z terenu sołectwa prowadzi usługi budowlane,
usługi elektryczne, usługi transportowe, usługi
ogólnobudowlane, stolarskie i inne. Na koniec
2007r. zarejestrowanych w ewidencji działalnoĝci gospodarczej były 33 podmioty gospodarcze.
Liczba gospodarstw rolnych - 60.
W Murzynowie są trzy sklepy spoġywczo - przemysłowe i piekarnia. Ze względu na bliską odległoĝć od Gorzowa Wlkp., mieszkaěcy wsi dojeġdġają do pracy do tego miasta, tam równieġ zaopatrują się w niezbędne artykuły.
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a 10,70% to osoby będące w wieku emerytalnym.
Podział mieszkaěców Murzynowa wg płci

cieszy się wysokim stanem technicznym, brak
jest dodatkowej infrastruktury sportowej niezbędnej dla prawidłowego rozwoju młodzieġy
i mieszkaěców. Na terenie miejscowoĝci działa
ZLKS "Budowlani" Murzynowo.
Przez wieĝ przebiega projektowany szlak rowerowy, który umoġliwi zwiedzanie większoĝci ciekawych krajobrazowo terenów. Szlak międzygminny projektowany czerwony prowadzi przez
kilka wsi: Santok - Stare Polichno - Goĝcinowo
- Warcin - Murzynowo - Kijewice Skwierzyna
- Chełmsko (dalej przez Twierdzielewo, Rojewo,
Głębokie do Międzyrzecza).
Będzie to szlak o długoĝci 29,80km.

c) Sport i rekreacja

d) Drogi

Miejscem spotkaě mieszkaěców Murzynowa,
a w szczególnoĝci młodzieġy, jest ĝwietlica wiejska. Moġna tam pograć w tenisa stołowego, zapoznać się z tradycją Klubu "Budowlani" i sołectwa.

Wieĝ jest miejscem przecinania się dwóch szlaków komunikacyjnych rangi regionalnej. Przez
Murzynowo przebiegają dwie drogi: droga powiatowa Nr 1351F o nawierzchni twardej asfaltowej Murzynowo - Goĝcinowo oraz wojewódzka Nr 159 takġe o nawierzchni twardej asfaltowej
w kierunku Gorzowa Wlkp. przez Dobrojewo.
Przez wieĝ przebiegają takġe liczne drogi gminne
gruntowe. Murzynowo, jak większoĝć miejscowoĝci, przedzielone jest ulicami o ğródłosłowie
przyrodniczym, roĝlinnym czy geograficznym:
Koĝcielna, Kwiatowa, Leĝna, Przedszkolna,
Skwierzyěska, Sportowa, Ĝrodkowa.

W ĝwietlicy organizowane są okolicznoĝciowe
imprezy z udziałem dzieci i rodziców (Dzieě Matki, Dzieě Dziecka, Dzieě wiosny, zakoěczenie wakacji i inne) Doġynki i Ĝwięto wsi. Ĝwietlicą opiekuje się Sołtys i Rada sołecka Murzynowa.
Ĝwietlica wykorzystywana jest równieġ przez
dziecięcy zespół taneczny SPORT MIX do ćwiczeě układów choreograficznych.
Obok ĝwietlicy znajduje się boisko sportowe
i plac zabaw dla dzieci. Boisko do piłki noġnej nie

e) Instytucje
W miejscowoĝci znajduje się koĝciół, remiza
straġacka, oĝrodek zdrowia, szkoła, biblioteka.
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Na obrzeġach wsi, w kierunku Skwierzyny usytuowany jest cmentarz komunalny, którego zarządzaniem zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej w Skwierzynie.
f)

Zaopatrzenie w wodę i zagospodarowanie
odpadów

Długoĝć rozdzielczej sieci wodociągowej na obszarach wiejskich łącznie w gminie Skwierzyna
wynosi 21,3 km + przyłącza 3,2 km. W Murzynowie długoĝć czynnej sieci rozdzielczej ( bez przyłączy) wynosi 5,1 km. Połączenia do sieci wodociągowej do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania wynoszą 0,9 km. Gminny
system zaopatrzenia w wodę oparty jest na ujęciach eksploatujących wody podziemne. Usługi
dla ludnoĝci w tym zakresie ĝwiadczy Zakład
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skwierzynie, który eksploatuje 7 ujęć wód podziemnych: w Skwierzynie, Murzynowie, Warcinie,
Ĝwiniarach, Krobielewku i Trzebiszewie.
Odpady stałe wywoġone są na składowisko odpadów w Mnichach głównie przez koncesjonowane firmy, m.in. przez ZGK Sp z o.o. w Skwierzynie. We wsi prowadzona jest selektywna
zbiórka odpadów typu PET i szkło - zajmuje się
nią Zakład Utylizacji Odpadów "Clean City" Międzychód.
g) Telefonizacja
Obecnie rozwój telefonii na terenie Murzynowa
jest zadowalający, w ostatnich latach został
poddany gruntownej przebudowie. Większoĝć
nieruchomoĝci posiada przyłącza telefoniczne.
Na terenie wsi zlokalizowana jest centrala telefoniczna z przyłączem analogowym. Miejscowoĝć objęta jest zasięgiem telefonii komórkowej. W okolicy zlokalizowane są nadajniki systemu DJS.
Na terenie wsi istnieje moġliwoĝć przyłącza Internetu drogą kablową oraz drogą radiową.
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h) Rolnictwo
Murzynowo naleġy do wsi popegeerowskich.
Przewaġają tu gleby klasy IV. Uprawiane są
głównie: zboġa, warzywa i truskawki. Ze względu
na brak bazy przetwórczej, rolnictwo posiada
niewykorzystane moce produkcyjne, zarówno
w uprawie jak i w hodowli.
Na terenie sołectwa funkcjonuje ok. 60 gospodarstw rolnych. Charakteryzują się one duġym
rozdrobnieniem. Głownie są to grunty rolne
o ĝrednich klasach bonitacyjnych. Uġytki rolne
1.292ha (w tym uġytki zielone 501ha, uġytki orne
791ha). Grunty pod lasami i zadrzewione wynoszą 3.238ha. Lasy stanowią 20% ogólnej powierzchni wsi. Przez miejscowoĝć przebiega system rowów melioracyjnych odprowadzający
wody do rzeki Warty. W większoĝci wymaga on
odbudowy i konserwacji.
i) Edukacja i kultura
W Murzynowie funkcjonuje VI-klasowa Szkoła
Podstawowa z oddziałem przedszkolnym, która
mieĝci się w zabytkowym XIX-wiecznym dworku. Szkoła jest niekwestionowanym centrum ġycia kulturalnego na wsi. Dzieci i młodzieġ w czasie trwania zajęć lekcyjnych jak i poza nimi mają
moġliwoĝć korzystania z zasobów szkoły oraz kółek zainteresowaě. W szkole, dzięki ĝrodkom
z Europejskiego Funduszu Społecznego utworzono Centrum Kształcenia na Odległoĝć na Wsi.
Powstała nowoczesna pracownia wyposaġona
w komputery podłączone do Internetu. Centrum
przystosowane jest do osób niepełnosprawnych.
Do szkoły w roku szkolnym 2007/2008 uczęszcza
łącznie 87 uczniów. Dzieci z okolicznych wiosek
mają zagwarantowany bezpieczny dojazd autobusem gminnym, tzw. gimbusem.
W Murzynowie jest równieġ Filia Biblioteki Publicznej, z której zasobów korzystają dzieci i okoliczni mieszkaěcy.
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Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w klasach I-VI.
Szkoła umoġliwia rozwój uzdolnieě i zainteresowaě
uczniów, organizując liczne konkursy oraz koła zainteresowaě, a takġe imprezy kulturalno-sportowe.
Jest to nieruchomoĝć wpisana do wykazu obiektów
zabytkowych znajdujących się w ewidencji konserwatorskiej. Ze względu na historyczne wartoĝci
przestrzenne i architektoniczne podlega ochronie
prawnej. Mieszkaěcy Sołectwa widzą potrzebę wykonania kapitalnego remontu przedmiotowego budynku wraz z budową sali gimnastycznej.
We wsi działa Koło Gospodyě Wiejskich. Kilka razy
do roku wspólnie z Sołtysem i Radą Sołecką organizują festyny wiejskie. Na zasadzie stowarzyszenia
działa równieġ Klub Sportowy "Budowlani Murzynowo", którego statutowym celem jest:

j) walory przyrodnicze
Nizinna turystyka piesza zaczyna cieszyć się
obecnie coraz większą popularnoĝcią, co przypisać moġna modzie na zdrowy, aktywny tryb ġycia. Walory krajoznawcze wsi i gminy pozwalają
w czynny sposób spędzać wolny czas w ekologicznym otoczeniu. Nie bez przyczyny przez
gminę zaprojektowane są liczne szlaki turystyczne, a takġe ĝcieġki edukacyjne.
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dąġenie do rozwoju, podnoszenie poziomu
sportowego,
podnoszenie sprawnoĝci fizycznej dzieci,
młodzieġy i dorosłych,
stwarzanie warunków do rozwoju sportu
wyczynowego,
propagowanie zdrowego i sportowego trybu ġycia,
koordynowanie i wspieranie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieġy ,
propagowanie osiągnięć i wydarzeě sportowych.

Jedna z proponowanych tras edukacyjnoprzyrodniczych łączy miasto Skwierzynę i dwa
sołectwa: Murzynowo i Goĝcinowo. Została zaplanowana tak, by pokazać najciekawsze przyrodniczo tereny oraz siedliska cennych gatunków ptaków, roĝlin i zwierząt. Jest to trasa, którą
moġna przebyć pieszo lub rowerem, ma około
18km. W sołectwie Murzynowo znajduje się
przepiękna aleja lipowa, a takġe pomnikowe aleje drzew - dębów, klonów i jesionów w kierunku
wsi Warcin i Goĝcinowo - Dębiniec.
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Na obszarze Murzynowa istnieje równieġ zespół
przyrodniczo-krajobrazowy "Kijewickie Kerki" zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Skwierzynie
w dniu 28 wrzeĝnia 2007 r. Połoġony jest w pobliġu
wsi Kijewice w starorzeczu rzeki Warty, a utworzony
w celu ochrony walorów widokowych i estetycznych.
Miejsce to jest interesujące i warte wyróġnienia ze
względu na:
naturalne ukształtowanie terenu,
piękno krajobrazu,
występowanie 71 drzew (dęby i wiązy)
o wymiarach pomnikowych oraz bogatą
awifaunę.
Na obszarze Zespołu Przyrodniczo Krajobrazowego
"Kijewickie Kerki" obejmującego nieduġą powierzchnię moġna obserwować róġne formy i procesy przyrodnicze, a są to m. in:
duġa nizinna rzeka (Warta) tworząca meandry w szerokiej dolinie
dolina rzeki i jej dwa poziomy terasowe: terasa zalewowa i terasa nadzalewowa
dno doliny z elementami akumulacji dennej
starorzecza w szerokiej dolinie
procesy akumulacji materiałów w korycie
rzeki współczesnej
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procesy erozji bocznej w korycie rzeki
współczesnej
procesy sukcesji roĝlinnej - ekostan
zróġnicowanie roĝlinnoĝci łąki w zaleġnoĝci
od nawilgocenia i ekspozycji
formy antropogeniczne: ostrogi w korycie
rzeki (regulacje), wał przeciwpowodziowy
współczesne procesy akumulacji materiału
organicznego i mineralnego w warunkach
duġej wilgotnoĝci. (Ğródło: Halina Jankowska GL OTOP" Klangor" ).
Murzynowo jest miejscowoĝcią godną uwagi
z punktu widzenia turystyki. Miejscowoĝć połoġona
jest blisko lasów i rzeki Warty.
Dobry dojazd, bogactwo lasów, rozległe łąki, obfitoĝć runa leĝnego i czyste nieskaġone powietrze to
argumenty nie do odrzucenia. Okolice Murzynowa
obfitują w jagody, jeġyny, maliny, borówki i grzyby.
Do atrakcji turystycznych zaliczyć moġna występujące na terenie sołectwa pomniki przyrody.
Na terenie szkoły podstawowej rosną 3 platany klonolistne i 3 dęby szypułkowe o obw. 300, 490,
495cm. Drzewa wpisane są w rejestr zabytków przyrody.
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II. Analiza mocnych i słabych stron miejscowości
Analiza SWOT jest efektywną metodą oceny strategicznej badanego podmiotu. Składa się ona z analizy miejscowoĝci (analiza jej mocnych i słabych
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stron) oraz analizy jej otoczenia (szanse i zagroġenia). Głównym jej celem jest okreĝlenie aktualnej
i perspektywicznej pozycji miejscowoĝci na tle innych i zdiagnozowanie jej pozycji rozwojowej.
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III. Wizja rozwoju wsi - jaka ma być wieś Murzynowo
Wizję rozwoju wsi Murzynowo, powstałej w wyniku
analiz oraz dyskusji mieszkaěców, sformułowano
następująco: Atrakcyjne Murzynowo- wĝród natury,
na sportowo
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Arkusz planowania zawiera układ wyznaczonych
przez społecznoĝć lokalną wsi priorytetów rozwojowych, celów oraz konkretnych projektów. Poszczególne priorytety i projekty zgodne są z ustaloną
wizją rozwoju sołectwa Murzynowo. W zaleġnoĝci
od zaawansowania prac, projekty będą uszczegółowiane.

IV. Arkusz planowania

Priorytet 1 - Zwiększenie atrakcyjnoĝci wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego

1.2. Remont Koĝcioła Pod Wezwaniem NMP w Murzynowie

Cel 1 Kształtowanie wsi

1.3. Remont i trwałe utwardzenie nawierzchni dróg
wewnątrz wsi - ulica Krótka, Nowa do osiedla Ceramików, ulica Koĝcielna, Sportowa

Projekty:
1.1 Przebudowa ĝwietlicy wiejskiej w Murzynowie
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1.4. Budowa szlaku turystycznego (szlaku rowerowego z oznaczeniem ĝcieġek i tablicami informacyjnymi).
1.5. Remont kapitalny Oĝrodka Zdrowia
1.6. Uzupełnienie oĝwietlenia od ulicy Kwiatowej do
Sportowej, ulica Skwierzyěska przy przystanku PKS,
Piaskowa, Przedszkolna, Ĝrodkowa
1.7. Budowa nowej szkoły lub kapitalny remont istniejącego budynku szkoły + budowa Sali gimnastycznej
Cel 2 Uregulowanie gospodarki wodno - ĝciekowej
Projekty:
2. 1. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej
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2.2. Priorytet 2 - Tradycja, toġsamoĝć
Cel 1 Utrzymanie i wzmocnienie toġsamoĝci wsi
oraz wartoĝci ġycia wiejskiego
tworzenie klimatu do rozwoju organizacji,
np. Koła Gospodyě Wiejskich lub innych
stowarzyszeě,
wspieranie róġnorodnych form ġycia kulturalnego
kultywowanie istniejących tradycji
V. Opis planowanych do realizacji zadań
W rozdziale przedstawiony został wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji
w latach 2011-2019. Jest to lista otwarta, która
w trakcie okresu programowania moġe być modyfikowana i uzupełniana.
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Opis planowanych przedsięwzięć wraz z dokumen-

tacją fotograficzną dla sołectwa Murzynowo:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa byłego
budynku - klubu budowlani na salę wiejską i centrum rekreacyjno- sportowe. Przebudowa budynku
polega na zmianie funkcji pomieszczeě. Istniejący
budynek jest wykonany w technologii tradycyjnej.
Częĝciowo obiekty wraz z terenem nie są całkowicie
zagospodarowane.

Ĝwietlica będzie miejscem organizacji czasu wolnego. Wraz z remontem i modernizacją naleġy wyposaġyć ĝwietlice w niezbędne do jego działalnoĝci
elementy. Obecnie stan techniczny budynku i jego
najbliġsze otoczenie jest na tyle niezadowalający, ġe
wymaga natychmiastowych zmian i remontów.

Generalnie sala wiejska przewidziana jest do organizowania wiejskich zebraě i uroczystoĝci okolicznoĝciowych typu: wesela, chrzciny, komunie, stypy,
itp. Pojemnoĝć Sali przewiduje się na ok. 100 osób.
W wyniku realizacji inwestycji mieszkaěcy Murzynowa otrzymają obiekt, gdzie będą mieli moġliwoĝć
korzystania z zajęć ĝwietlicowych, gier, zabaw, imprez kulturalnych. Pozwoli to efektywniej spoġytkować potencjał tkwiący w społecznoĝci wioski.
Dzięki odrestaurowanej ĝwietlicy będzie moġliwoĝć
pokazania się na zewnątrz, promując nie tylko Murzynowo, ale całą gminę. Powstaną warunki do tego, aby organizować przeglądy teatralne, plastyczne, muzyczne itp.
Dzięki funkcjonowaniu ĝwietlicy i centrum rekreacyjno- sportowego mieszkaěcy wsi będą mogli
spotykać się na imprezach kulturalnych, integrujących społecznoĝć wiejską.

Mieszkaěcy planują ponadto przeprowadzić modernizację obecnej nawierzchni i terenów przyległych
do ĝwietlicy, Wdroġenie projektu wpłynie korzystnie
na jakoĝć infrastruktury sportowo-rekreacyjnej we
wsi.
W konsekwencji nastąpi poprawa stanu estetyki
przestrzeni oraz zostaną stworzone warunki dla rozbudowy kalendarza imprez o charakterze sportowym.
Następnie zagospodarowanie terenu zabaw urządzeniami dostosowanymi do wieku i moġliwoĝci
rozwojowych dziecka w naturalny sposób wygeneruje prawidłowe warunki dorosłym do sprawowania
opieki nad bawiącymi się dziećmi. Konsekwencją
wdroġenia projektu będzie poprawa bezpieczeěstwa
dzieci podczas gier i zabaw oraz poprawa stanu
i iloĝci ogólnodostępnej infrastruktury społecznej,
Przyczyni się to równieġ do zmiany wizerunku wsi,
uatrakcyjni jej wygląd a takġe poprawi jakoĝć ġycia
mieszkaěców i ich bezpieczeěstwo.

Remont Koĝcioła Pod Wezwaniem NMP w Murzynowie
Koĝciół Pod Wezwaniem NMP w Murzynowie pochodzi z 1837roku" powiększony został w 1883 roku,
o wieġę i absydę, Obecnie ze względu na stan techniczny wymaga kapitalnego remontu, Celem zadania jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego, Remont budynku wpłynie na poprawę jakoĝci

obiektu, który ze względu na swoją historię coraz
bardziej interesuje turystów, Inwestycja prowadzona
będzie zgodnie z projektem budowlanym pod nadzorem Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków,

Remont i trwałe utwardzenie nawierzchni dróg wewnątrz wsi ulica Krótka, Nowa do osiedla Ceramików
i ulicy Koĝcielnej
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Realizacja zadania zakłada wymianę lub połoġenie
nowej nawierzchni dróg wewnątrz wsi.
Obecny stan drogi jest nie najlepszy. Inwestycja
korzystnie wpłynie na poprawę wizerunku wsi oraz

Poz. 1069

poprawi bezpieczeěstwo mieszkaěców poruszających się tymi drogami. Nastąpi równieġ zmiana estetyki wsi, co korzystnie wpłynie na zainteresowanie
miejscowoĝcią.

Budowa szlaku turystycznego (szlaku rowerowego z oznaczeniem ĝcieġek i tablicami informacyjnymi)
Dla realizacji zadania istotny jest fakt, iġ planowana
budowa euroregionalnego szlaku rowerowego (projektowany czerwony) stworzy moġliwoĝć przyłączenia miejscowoĝci do wspólnego szlaku Santok
- Stare Polichno - Goĝcinowo - Warcin - Murzynowo
- Kijewice Skwierzyna - Chełmsko (dalej przez
Twierdzielewo, Rojewo, Głębokie do Międzyrzecza).

Inwestycja zakłada zakup i montaġ tabliczek, drogowskazów oraz tablicy informacyjnej.
Realizacja zadania wpłynie korzystnie przede
wszystkim na poprawę atrakcyjnoĝci turystycznej
miejscowoĝci i całej gminy.

Uzupełnienie oĝwietlenia od ulicy Kwiatowej do Sportowej, ulica Skwierzyěska przy przystanku PKS, Piaskowa, Przedszkolna, Ĝrodkowa

Realizacja zadania przewiduje poprawę oĝwietlenia
sołectwa Murzynowo poprzez zwiększenie iloĝci
punktów ĝwietlnych wzdłuġ ciągu komunikacyjnego.
Wdroġenie projektu wpłynie korzystnie na jakoĝć
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej

infrastruktury drogowej we wsi. W konsekwencji
nastąpi poprawa bezpieczeěstwa ruchu, zwłaszcza
pieszego oraz stanu estetyki przestrzeni.
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Realizacja zadania korzystnie wpłynie na ĝrodowisko
naturalne, podniesie atrakcyjnoĝć wsi i podniesie
jakoĝć ġycia mieszkaěców.
VI. Podsumowanie
Dokonana w niniejszym Planie analiza stanu istniejącego na tle charakterystyki sołectwa analiza techniczna potwierdziły zasadnoĝć inwestycji i zbieġnoĝć
z potrzebami lokalnej społecznoĝci.
Realizacja inwestycji zaspokoi najistotniejsze potrzeby społeczne i kulturalne, zapewni odpowiednie
warunki spędzania wolnego czasu przez dzieci
i młodzieġ. W pracy nad Planem Odnowy Miejscowoĝci Murzynowo wykorzystana została wiedza
ludzi najlepiej znających problemy i potrzeby wsi.
Cele i zadania okreĝlone w Planie są wewnętrznie
zgodne, a ich osiąganie i realizacja nie powoduje
negatywnych skutków. Plan Rozwoju Miejscowoĝci

Poz. 1069, 1070, 1071

opracowany przez mieszkaěców wsi zakłada ponadto realizację działaě ze sfer ġycia: społeczno kulturalnego i gospodarczego. Realizacja powyġszych
projektów spowoduje uatrakcyjnienie terenu oraz
podniesie standard ġycia mieszkaěców. Taki rozwój
wpływa na kaġdą dziedzinę ġycia. Jest katalizatorem
przemian społecznych. Będzie to miało bezpoĝrednie przełoġenie na inne dziedziny ġycia mieszkaěców
wsi, a wyremontowana w przyszłoĝci, np. ĝwietlica
wiejska przyczyni się, m.in. do oczekiwanego rozwoju turystyki, stanowiąc bazę kontaktową oraz dodatkową atrakcję turystyczną umoġliwiającą spędzenie
czasu wolnego w bezpiecznym i czystym miejscu.
Powyġsze działania mogą takġe zachęcić ludnoĝć do
osiedlania się na stałe na terenie wsi lub do wielokrotnego jej odwiedzania.
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UCHWAŁA NR VI/50/11
RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE
z dnia 24 marca 2011r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących podziału sołectwa Krobielewko
Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.,
Nr 142, poz. 1591 z póğn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Przeprowadzić konsultacje z mieszkaěcami sołectwa Krobielewko w przedmiocie wyodrębnienia z tego sołectwa wsi Skrzynica i utworzenie
odrębnego sołectwa Skrzynica.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skwierzyny.
§ 3. Uchwała wchodzi w ġycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Rucki

2. Konsultacje przeprowadzone zostaną na zebraniu wiejskim sołectwa Krobielewko, zwołanym
w terminie do 31 maja 2011r.
10 71
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UCHWAŁA NR VI/51/11
RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE
z dnia 24 marca 2011r.
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw dla nowo powstałych ulic w mieście Skwierzyna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z póğn. zm.)
uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/194/96 Rady Miejskiej
w Skwierzynie z dnia 30 kwietnia 1996r. w sprawie
nadania nazw dla nowo powstałych ulic w mieĝcie
Skwierzyna wprowadza się następujące zmiany:
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1. § 2 pkt. 1 w miejsce dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie: „Doktora Ĝmigielskiego” dla ulicy oznaczonej kolorem niebieskim
o nr 1 biegnącej od przedłuġenia ul. Dworcowej
w kierunku północnym, a następnie załamującej się
w kierunku północno – zachodnim, a w dalszej częĝci skręcającej w kierunku wschodnim do ulicy nowo nazwanej oznaczonej kolorem zielonym
o nr 4 na załączniku mapowym nr 1 do niniejszej
uchwały przedłuġa się o sięgacz drogi gminnej
o numerze ewidencyjnym 525/125 zlokalizowanej
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w Skwierzynie obr. 3. oznaczonej kolorem ġółtym
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skwierzyny.
§ 3. Uchwała wchodzi w ġycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Rucki
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Załącznik mapowy
do uchwały Nr VI/51/11
Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 24 marca 2011r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 54

– 5628 –

Poz. 1072, 1073

1072
10 73

UCHWAŁA NR VI/52/11
RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE
z dnia 24 marca 2011r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat targowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 oraz art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst. jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z póğn. zmianami) oraz art. 19 pkt. 1 lit. ”a”
pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst. jedn. Dz. U. z 2010r.
Nr 95, poz. 613 z póğn. zmianami) uchwala się, co
następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XLIV/373/10 Rady Miejskiej
w Skwierzynie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
ustalenia stawek opłat targowych (Dz. U. Województwa Lubuskiego z 2010r. Nr 109 poz. 1709) wprowadza się następujące zmiany:

pracownik Urzędu Miejskiego w Skwierzynie, upowaġniony przez Burmistrza Skwierzyny.
2. Rozliczenie poboru opłaty targowej odbywać
się będzie codziennie za poĝrednictwem Banku
Spółdzielczego w Skwierzynie oraz Referatu Finansowo - Budġetowego.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skwierzyny.
§ 3. Uchwała wchodzi w ġycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podlega ogłoszeniu na gminnych tablicach ogłoszeě.

1. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Opłatę targową na terenie targowiska przy ul. Władysława
Jagiełły oraz na terenie Gminy Skwierzyna pobiera

Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Rucki
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UCHWAŁA NR VI/53/11
RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE
z dnia 24 marca 2011r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zwrotu bonifikaty
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póğn.
zm.) oraz art. 68 ust. 2c ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o gospodarce nieruchomoĝciami (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami)
uchwala się, co następuje:

Miasta i Gminy w Skwierzynie akt notarialny
nr 3712/2007 w sprawie zakupu lokalu mieszkalnego.

§ 1. Nie wyraġa się zgody na odstąpienie od ġądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Burmistrza

Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Rucki
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§ 2. Uchwała wchodzi w ġycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowy Województwa
Lubuskiego.
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UCHWAŁA NR 35/6/V/11
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ
z dnia 25 marca 2011r.
w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 1) i art. 33
ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad

dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235)
– Rada Miejska w Iłowej uchwala, co następuje:

1

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r.
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420
i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40,
poz. 230 i Nr 106, poz. 675.

§ 1. Ustala się opłatę za wpis do rejestru ġłobków i klubów dziecięcych w wysokoĝci 650 złotych.

§ 3. Uchwała wchodzi w ġycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Józef Brzezicki
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UCHWAŁA NR 36/6/V/11
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ
z dnia 25 marca 2011r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Iłowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40
art. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póğn.
zm. 1), art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r.
o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z póğn. zm.2) oraz
art. 126 i art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157
poz. 1240 z póğn. zm.3) uchwala się, co następuje:
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441
i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337,
z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218,
z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52,
poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675.
2
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r.
Nr 151, poz. 1014.
3
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r.
Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 620 , Nr 123, poz. 835,
Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.

Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Gmina Iłowa wspiera sport tworząc warunki,
w tym organizacyjne, sprzyjające jego rozwojowi.
§ 2. 1. Niniejsza uchwała okreĝla:
1) warunki i tryb finansowania zadania własnego
Gminy Iłowa w zakresie sprzyjania rozwojowi
sportu, w tym w szczególnoĝci:
a) warunki finansowania klubów sportowych,
b) tryb finansowania klubów sportowych,
c) tryb postępowania o udzielenie wsparcia,
d) sposób rozliczania udzielonego wsparcia,
e) sposób kontroli wykonywanego zadania celu
publicznego.
2) cele publiczne z zakresu sportu, które Gmina
Iłowa zamierza osiągnąć.
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2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje do
dotacji na wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej udzielanych na warunkach i w trybie ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalnoĝci poġytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U.
z 2010r. Nr 234, poz. 1536).
3. Wspieranie rzeczowe rozwoju sportu następuje w formie udostępnienia nieodpłatnie klubom
sportowym bazy sportowej.
§ 3. Przez cel publiczny w zakresie sprzyjania
rozwojowi sportu rozumie się:
1) poprawę warunków uprawiania sportu przez
zawodników klubów sportowych,
2) zwiększenie dostępnoĝci mieszkaěców Gminy
Iłowa do działalnoĝci sportowej,
3) organizację ogólnodostępnych masowych zawodów sportowych dla mieszkaěców gminy
Iłowa,

Poz. 1075

4) koszty, które klub sportowy poniósł na realizację zadania przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji,
5) zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeě Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz organów podatkowych,
6) wypłaty
wynagrodzeě
dla
i działaczy klubu sportowego.

pracowników

3. Kwota dofinansowania ze strony gminy Iłowa
nie moġe przekroczyć 80% całkowitych kosztów realizacji celu publicznego.
4. Dotacje udzielane będą po przeprowadzeniu
otwartego konkursu ofert, ogłaszanego w trybie
niniejszej uchwały.
5. Dotację celową moġe otrzymać klub sportowy
działający na terenie Gminy Iłowa.
Rozdział 3

4) poprawę kondycji fizycznej mieszkaěców poprzez upowszechnianie sportowego trybu ġycia,

Tryb finansowania klubów sportowych
i postępowania o udzielenie wsparcia

5) umoġliwienie dostępu do róġnorodnych form
aktywnoĝci sportowej jak największej liczbie
mieszkaěców Gminy Iłowa.

§ 6. 1. Burmistrz Iłowej ogłasza otwarty konkurs
ofert na realizację celów publicznych z zakresu sportu wskazując:

Rozdział 2

1) wysokoĝć ĝrodków finansowych przeznaczonych na realizację,

Warunki finansowania klubów sportowych
§ 4. 1. Wsparcie o którym mowa w § 1, moġe być
udzielane w formie:
1) dotacji celowych,
2) stypendiów sportowych oraz nagród za osiągnięte wyniki sportowe na zasadach okreĝlonych w odrębnej uchwale Rady Miejskiej.
2. Ĝrodki finansowe na wspieranie rozwoju sportu okreĝlane są corocznie w uchwale budġetowej
gminy Iłowa.
§ 5. 1. O dotację mogą ubiegać się kluby sportowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku
i działające na obszarze gminy Iłowa jeġeli:
1) realizują przynajmniej jeden cel publiczny okreĝlony w § 3 niniejszej uchwały,
2) zapewnią udział ĝrodków własnych na realizację zadania.
2. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane:
1) transfery zawodnika z innego klubu sportowego,
2) zapłaty kar, mandatów i innych karnych opłat
nałoġonych na klub sportowy lub zawodnika
tego klubu,
3) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej poġyczki, kredytu lub wykupu papierów
wartoĝciowych oraz kosztów obsługi zadłuġenia,

2) termin i warunki realizacji celów,
3) termin składania ofert,
4) termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
2. Konkurs ogłasza się najpóğniej w terminie
30 dni od daty podjęcia uchwały budġetowej na dany rok lub jej zmiany zapewniającej ĝrodki finansowe na ten cel, z zastrzeġeniem § 12.
3. Ofertę-wniosek składa się w sekretariacie
Urzędu Miejskiego według wzoru stanowiącego
załącznik nr 1 do uchwały.
§ 7. 1. W przypadku stwierdzenia uchybieě formalno – prawnych, wnioski pozostawia się bez rozpatrzenia. W przypadku innych wad wniosku (błędy
rachunkowe, pisarskie, brak załącznika itp.), Burmistrz Iłowej wyznacza 3 dniowy termin i wzywa
wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia,
o ile nie będzie to powodowało istotnych zmian
w treĝci oferty.
2. Wniosek, którego wad nie usunięto lub który
nie został uzupełniony nie jest rozpatrywany.
§ 8. 1. W przypadku, gdy suma wnioskowanej
kwoty dotacji z wniosków pozytywnie rozpatrzonych
przekracza kwotę zaplanowaną w budġecie na ten
cel, Burmistrz zaproponuje wnioskodawcom kwoty
dotacji proporcjonalnie pomniejszone o procent
przekroczenia sumy kwot wnioskowanych w stosunku do kwoty planowanej w budġecie.
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2. W przypadku okreĝlonym w ust. 1, mogą być
pomniejszone cele i rezultaty mierzalne okreĝlone
w ofercie-wniosku w takim samym stopniu, w jakim
została pomniejszona kwota dotacji.
3. W przypadku nie wyraġenia zgody przez wnioskodawcę na pomniejszenie kwoty wnioskowanej
dotacji, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.
§ 9. 1. Złoġone oferty rozpatruje komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Iłowej w składzie
co najmniej 3 – osobowym.
2. Komisja Konkursowa przekazuje Burmistrzowi
swoją propozycję rozstrzygnięcia konkursu.
3. Ostatecznego wyboru ofert i wyłonienia wykonawców otrzymujących wsparcie finansowe dokonuje Burmistrz Iłowej z jednoczesnym okreĝleniem kwoty dotacji na kaġde wybrane przedsięwzięcie.
4. Oferty powinny być rozpatrzone w terminie
nie przekraczającym 14 dni od wyznaczonego terminu ich składania.
5. Burmistrz Iłowej zawiadamia zainteresowane
kluby sportowe o wynikach przeprowadzonego postępowania, tj. o przedsięwzięciach i kwotach dotacji
na ich realizację poprzez ogłoszenie w BIP oraz na
tablicy ogłoszeě Urzędu Miejskiego.
6. Dotacja wypłacana jest przez cały okres realizacji w równych ratach miesięcznych w terminach
okreĝlonych w umowie.
7. Podstawą przekazania dotacji jest umowa zawarta pomiędzy klubem sportowym wyłonionym
w toku konkursu a Gminą Iłowa.
Rozdział 4
Kontrola realizacji wykonania zadania
§ 10. 1. Burmistrz kontroluje realizację przedsięwzięcia, w szczególnoĝci:
1) stan realizacji projektu,
2) efektywnoĝć i rzetelnoĝć jego wykonania,
3) prawidłowoĝć wykorzystania ĝrodków z budġetu Gminy Iłowa,
4) prowadzenie dokumentacji księgowo - rachunkowej w zakresie wykorzystania dotacji.
2. Kontrola jest wykonywana przez upowaġnionych pracowników Urzędu Miejskiego.
3. Podstawą do przeprowadzania kontroli przez
pracownika Urzędu Miejskiego jest imienne upowaġnienie od Burmistrza okreĝlające:
1) imię i nazwisko osoby przeprowadzającej kontrolę,

Poz. 1075

2) nazwę jednostki kontrolowanej,
3) zakres przedmiotowy kontroli z uwzględnieniem ust. 1.
4. W ramach dokumentacji okazywanej przez
kontrolowany klub sportowy, osoby kontrolujące
mają prawo ġądać stosownych kopii poĝwiadczonych za zgodnoĝć z oryginałem oraz ġądać udzielania odpowiedzi i wyjaĝnieě pisemnych.
5. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest
protokół, który po jednym egzemplarzu otrzymuje
kontrolowany klub sportowy, wraz z poĝwiadczeniem otrzymania protokołu, a takġe Burmistrz Iłowej.
Rozdział 5
Rozliczenie dotacji
§ 11. 1. Dotacja podlega szczegółowemu rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu w sprawozdaniu
zawierającym elementy zgodnie z załącznikiem
Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany
jest do przedłoġenia sprawozdania rocznego
z realizacji przedsięwzięcia w terminie do 30 dni po
zakoěczeniu realizacji przedsięwzięcia.
3. W przypadku wykorzystania na realizację
przedsięwzięcia tylko częĝci przekazanej kwoty dotacji, niewykorzystana częĝć dotacji podlega zwrotowi
w ciągu 14 dni od okreĝlonego w umowie dnia zakoěczenia realizacji przedsięwzięcia.
4. Podmiot otrzymujący dotację nie moġe wykorzystać ĝrodków przeznaczonych na realizację
przedsięwzięcia na cele inne niġ okreĝlone w umowie.
5. Sprawozdanie obejmuje informacje opisujące
osiągnięcie celów i zakładanych rezultatów.
Rozdział 6
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 12. Pierwsze ogłoszenie konkursu, o którym
mowa w § 6 ust. 2, następuje w terminie 14 dni od
dnia wejĝcia w ġycie niniejszej uchwały.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.
§ 14. Uchwała wchodzi w ġycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Józef Brzezicki
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UCHWAŁA NR VI/22/11
RADY GMINY KRZESZYCE
z dnia 25 marca 2011r.
w sprawie uchwalenia, trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
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 póğn. zm.) oraz
art. 6 ust. 2 pkt 4 i art. 9a ust. 15 ustawy z dnia
29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z póğn. zm.) uchwala
się, co następuje:
§ 1. Niniejsza uchwała okreĝla tryb i sposób powoływania, odwoływania członków oraz szczegółowe warunki funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Wójcie – naleġy przez to rozumieć Wójta Gminy
Krzeszyce;
2) Zespole – naleġy przez to rozumieć interdyscyplinarny zespół do spraw przeciwdziałania
przemocy;
§ 3. 1. Zespół Interdyscyplinarny, zwany dalej
"Zespołem", powołuje Wójt w drodze zarządzenia.
2. W skład Zespołu powołuje się przedstawicieli:
1) Gminnego
Oĝrodka
w Krzeszycach

Pomocy

Społecznej

2) Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Krzeszycach
3) Policji w Krzeszycach
4) słuġby zdrowia
5) oĝwiaty
6) Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie
7) kuratorów Sądu Rejonowego w Sulęcinie.
3. Wójt pisemnie powiadamia podmioty okreĝlone w ust. 2 o moġliwoĝci zgłaszania przez te
podmioty przedstawicieli na członka zespołu.

2. Niezwłocznie po powołaniu zespołu Wójt powiadamia podmioty okreĝlone w § 3 ust 2 uchwały
oraz zgłoszonych przez te podmioty przedstawicieli
o powołaniu danej osoby na członka zespołu.
§ 6. Przedstawiciele poszczególnych podmiotów
uprawnionych pracują w zespole aġ do chwili odwołania.
§ 7. Zespół działa na podstawie porozumieě zawartych pomiędzy Wójtem a podmiotami, których
przedstawiciele powołani zostaną w Zespole.
§ 8. 1. Odwołania ze składu Zespołu wszystkich
jego członków lub niektórych z nich dokonuje Wójt
w formie zarządzenia.
2. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1, następuje na skutek:
1) złoġenia przez członka Zespołu pisemnej rezygnacji;
2) ĝmierci członka Zespołu lub skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyĝlne;
3) ustania zatrudnienia członka Zespołu w podmiocie, który go zgłosił, albo wycofanie zgłoszenia w formie pisemnej przez podmiot
uprawniony do zgłoszenia przedstawiciela na
członka Zespołu;
4) nieusprawiedliwionej nieobecnoĝci członka Zespołu na trzech kolejnych posiedzeniach Zespołu;
3. W przypadku odwołania członka Zespołu,
w miejsce zwolnione Wójt powołuje innego członka
Zespołu z tej samej instytucji, po zgłoszeniu kandydatury przez jej kierownika W tym przypadku § 3.
- § 6. stosuje się odpowiednio
§ 9. Zespół Interdyscyplinarny moġe powoływać
grupy robocze na zasadach okreĝlonych w ustawie
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
§ 10. Warunki funkcjonowania:

4.
W
powiadomieniu,
o którym
mowa
w ust. 3 wyznacza się termin zgłaszania przedstawicieli, który nie moġe być krótszy niġ 14 dni licząc od
dnia doręczenia powiadomienia.

1) Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje pisemnie Wójt.

§ 4. 1. Zgłoszenie przedstawicieli przez podmioty
uprawnione odbywa się w formie pisemnej.

2) Na pierwszym posiedzeniu Zespół powołuje
spoĝród swoich członków Przewodniczącego
Zespołu i Zastępcę Przewodniczącego.

2. Brak zgłoszenia przedstawiciela traktowany
jest jako rezygnacja podmiotu uprawnionego ze
zgłoszenia przedstawiciela do zespołu.

3) Kolejne posiedzenia Zespołu zwołuje pisemnie
i prowadzi Przewodniczący zespołu, a w razie
jego nieobecnoĝci Zastępca Przewodniczącego.

§ 5. 1. W terminie do 14 dni od dnia, w którym
upływa termin wyznaczony do zgłaszania przedstawicieli Wójt powołuje zespół.
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4) Obsługę administracyjno-techniczną Zespołu
zapewnia
Oĝrodek
Pomocy
Społecznej
w Krzeszycach.

8) Rozstrzygnięcia Zespołu zapadają w formie
uchwał podejmowanych w obecnoĝci co najmniej połowy składu Zespołu.

5) Członkowie Zespołu i grup roboczych wykonują
zadania w ramach swoich obowiązków słuġbowych lub zawodowych.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Krzeszyce.

6) Posiedzenia Zespołu powinny odbywać się
w zaleġnoĝci od potrzeb, nie rzadziej niġ raz na
trzy miesiące.

§ 12. Uchwała wchodzi w ġycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Galoński

7) Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół,
zawierający w szczególnoĝci listę obecnoĝci
członków Zespołu, omawianą tematykę, podjęte ustalenia, wnioski i uchwały.
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UCHWAŁA NR VI/23/11
RADY GMINY KRZESZYCE
z dnia 25 marca 2011r.
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy w roku 2011 Gminy Krzeszyce z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie
Działając na podstawie art. 5a ust. 1 i 4 ustawy
o działalnoĝci poġytku publicznego i o wolontariacie
z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz. U. Z 2003r. Nr 96,
poz. 873 ze zm.) Rada Gminy w Krzeszycach uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się program i zasady współpracy
Gminy Krzeszyce w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalnoĝć poġytku publicznego, o których mowa
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalnoĝci poġytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
Z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Krzeszyce.
§ 3. Uchwała wchodzi w ġycie w terminie 14 dni
od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Galoński

Załącznik
do uchwały Nr VI/23/11
Rady Gminy Krzeszyce
z dnia 25 marca 2011r.
Roczny Program Współpracy Gminy Krzeszyce
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok
Postanowienia ogólne
1.
Roczny Program Współpracy okreĝla formy,
zasady i zakres współpracy organów samorządowych Gminy Krzeszyce z organizacjami
pozarządowymi, a takġe priorytety zadaě publicznych,
których
realizacja
związana
będzie
z udzieleniem pomocy publicznej. Szczegółowe
warunki realizacji zadaě zostaną okreĝlone
w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wsparcie
realizacji zadaě.
2.

Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:
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a) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalnoĝci poġytku
publicznego i o wolontariacie, ustawie z dnia
29 lipca 2005r. o sporcie kwalifikowanym.

a) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskoĝci oraz rozwoju ĝwiadomoĝci narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
ochrona dziedzictwa kulturowego

b) organizacjach - rozumie się przez to
organizacje pozarządowe oraz podmioty,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalnoĝci poġytku
publicznego i o wolontariacie,

b) ochrony i promocji zdrowia

c) programie - rozumie się przez to "Roczny
Program współpracy na rok 2011 Gminy
Krzeszyce z organizacjami pozarządowymi,
osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Paěstwa do Koĝcioła
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
o stosunku Paěstwa do innych koĝciołów
i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnoĝci sumienia i wyznania, jeġeli
ich cele statutowe obejmują prowadzenie
działalnoĝci poġytku publicznego i ze
stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego".

e) krajoznawstwa oraz kultury fizycznej i sportu

I. Cele programu
Celami Rocznego
przede wszystkim:

Programu

Współpracy

będą

a) Wzmocnienie potencjału Organizacji,
b) Rozwijanie partnerstwa publiczno – społecznego,
c) Wspieranie inicjatyw, nowatorskich pomysłów i rozwiązaě zwiększających wypoczynku dzieci i młodzieġy
f) upowszechniania ĝwiadomoĝć społeczeěstwa obywatelskiego.
1. Cel główny
Celem głównym programu jest budowanie i umacniane partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi.
2. Cele szczegółowe
Celami szczegółowymi programu są:

c) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
d) działalnoĝci wspomagającej rozwój wspólnot
i społecznoĝci lokalnych

g) przeglądu imprez artystycznych, promocji
gminy
h) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony
dziedzictwa przyrodniczego
i)

alternatywnych form edukacji, w tym edukacji elementarnej i opieki nad dzieckiem

j)

sportu kwalifikowanego.

III. Formy współpracy
1. Zlecenie realizacji zadaě Gminy Krzeszyce organizacjom odbywa się poprzez:
a) powierzenie wykonania zadaě publicznych
wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie
ich realizacji,
b) wspieranie wykonywania zadaě publicznych
poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji
2. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalnoĝci i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków odbywa się poprzez
przekazywanie przez organizacje informacji o przewidywanych lub realizowanych w 2011 roku zadaniach sfery publicznej, których realizacja odbywa się
w oparciu o ĝrodki inne niġ wynikające z programu.
3. Udzielanie wsparcie, w szczególnoĝci w zakresie:
a) pomocy przy organizowaniu spotkaě otwartych przez organizacje, których tematyka
wiąġe się z programem, np. poprzez moġliwoĝć nieodpłatnego udostępnienia lokalu,
ĝrodków technicznych, itp.

poprawa jakoĝci ġycia, poprzez pełniejsze
zaspokajanie potrzeb mieszkaěców Gminy
Krzeszyce,

b) pomocy w pozyskiwaniu ĝrodków finansowych na realizację zadaě publicznych z innych ğródeł niġ dotacja Gminy

integracja podmiotów realizujących zadania
publiczne,

c) organizacji przez Gminę lub współudział organu Gminy w organizacji szkoleě, konferencji, forum wymiany doĝwiadczeě, w celu
podniesienia sprawnoĝci funkcjonowania organizacji

prezentacja dorobku sektora i promowanie
jego osiągnięć,
wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych.
II. Kierunki współpracy z organizacjami pozarządowymi
1. Obszar współpracy Gminy Krzeszyce z organizacjami obejmuje sferę zadaě publicznych, o których
mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.
2. Jako zadania priorytetowe samorządu gminnego
w roku 2011 okreĝla się zadania z zakresu:

d) nieodpłatnego udostępnienia materiałów
związanych ze wspieraniem oraz powierzaniem realizacji zadaě publicznych, których
realizacja odbywa się w drodze konkursu
ofert.
IV. Zasady współpracy
Współpraca Gminy Krzeszyce z organizacjami opiera się na zasadach:

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 54

– 5645 –

a) pomocniczoĝci
b) suwerennoĝci stron
c) partnerstwa
d) efektywnoĝci
e) uczciwej konkurencji
f) jawnoĝci.
V. Okres realizacji programu
Gmina Krzeszyce realizuje zadania publiczne we
współpracy z podmiotami prowadzącymi działalnoĝć poġytku publicznego na podstawie rocznego
programu współpracy i działania te obejmują rok
kalendarzowy 2011.
VI. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu
Gmina Krzeszyce współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami poġytku publicznego
w ramach uchwalonego rocznego programu współpracy na rok 2011 przeznacza ĝrodki finansowe
w wysokoĝci 80.000,00zł.
VII. Sposób oceny realizacji programu współpracy
Gmina Krzeszyce w trakcie wykonywania zadania
przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 „Ustawy” sprawuje kontrolę
prawidłowoĝci wykonywania zadania, w tym wydatkowania przekazanych na realizację celu ĝrodków
finansowych.
W ramach kontroli upowaġniony pracownik Urzędu
moġe badać dokumenty i inne noĝniki informacji,
które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowoĝci wykonywania zadania. Kontrolowany na
ġądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć
lub udostępnić dokumenty i inne noĝniki informacji
w terminie okreĝlonym przez sprawdzającego.
Prawo do kontroli przysługuje upowaġnionemu pracownikowi Urzędu zarówno w siedzibach jednostek,
którym w ramach konkursu czy teġ trybu małych
zleceě wskazano realizację zadania jak i w miejscach
realizacji zadaě. Urząd moġe ġądać częĝciowych
sprawozdaě z wykonywanych zadaě, a jednostki
realizujące zlecone zadania zobowiązane są do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo
– księgowej ĝrodków finansowych otrzymanych na
realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi
z „Ustawy”. Równieġ nie póğniej niġ do dnia
30 kwietnia kaġdego roku, Wójt Gminy przedkładać
będzie organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.

Poz. 1077

VIII. Informacje o sposobie tworzenia programu
oraz ich przebiegu
Program Współpracy Gminy Krzeszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalnoĝć poġytku publicznego na
2011r. utworzony został na bazie projektu programu,
który to konsultowany był z mieszkaěcami a takġe
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 „Ustawy” funkcjonującymi na terenie gminy.
Projekt programu zamieszczany jest na tablicy ogłoszeě oraz na stronie internetowej Urzędu: www.
krzeszyce.pl.
Uwagi i wnioski dotyczące programu moġna składać, nie póğniej niġ 14 dni po umieszczeniu projektu
na stronie internetowej www.krzeszyce.pl, osobiĝcie
w Urzędzie lub za poĝrednictwem poczty elektronicznej na Adres: fundusze@krzeszyce.pl lub poczty
tradycyjnej.
Wszelkie sugestie są analizowane i w miarę moġliwoĝci uwzględniane.
Mieszkaěcy gminy informowani są w drodze ogłoszeě i na stronie BIP o działaniach realizowanych
wspólnie przez sektor samorządowy, jak i pozarządowy.
Współpraca finansowa pomiędzy Gminą Krzeszyce
a organizacjami prowadzącymi działalnoĝć poġytku
publicznego oraz innymi organizacjami okreĝlonymi
w „Ustawie” odbywa się kaġdorazowo po podpisaniu umów i uprzednim przystąpieniu do konkursu na wykonanie lub zlecenie zadaě publicznych,
ogłoszonym przez Urząd.
IX. Tryb powołania i zasady działania Komisji Konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie
ofert
Komisja konkursowa i jej przewodniczący powoływana jest zarządzeniem Wójta Gminy Krzeszyce,
niezwłocznie po zamknięciu konkursu ofert.
Komisja konkursowa działa w oparciu o właĝciwe
ustawy oraz zasady: pomocniczoĝci, suwerennoĝci
stron, partnerstwa, efektywnoĝci, uczciwej konkurencji i jawnoĝci. Wykonuje stosowne prace nad
projektem i ostateczną wersją programu współpracy. W trybie konkursowym, a takġe w przypadku
wpłynięcia wniosków w trybie małych zleceě dokonuje ich oceny i kwalifikacji.
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Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert:

uwzględnia planowany przez organizację
pozarządową lub podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 „Ustawy” wkład rzeczowy,
osobowy, w tym ĝwiadczenia wolontariuszy
i pracę społeczną członków;

ocenia moġliwoĝć realizacji zadania przez
organizacje pozarządową, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 „Ustawy” oraz jednostki organizacyjne podległe organom
administracji publicznej lub przez nie nadzorowane;

uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadaě publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 „Ustawy”, które
w latach poprzednich realizowały zlecone
zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelnoĝć i terminowoĝć oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel ĝrodków.

ocenia przedstawioną kalkulację kosztów
realizacji zadania, w tym w odniesieniu do
zakresu rzeczowego zadania;
uwzględnia wysokoĝć ĝrodków publicznych
przeznaczonych na realizację zadania;
ocenia proponowaną jakoĝć wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne;
uwzględnia planowany przez organizację
pozarządową lub podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 „Ustawy” udział ĝrodków
własnych lub ĝrodków pochodzących z innych ğródeł na realizację zadania publicznego;

Poz. 1077, 1078

O ĝrodki w ramach współpracy mogą ubiegać się
wyłącznie organizacje prowadzące działalnoĝć dla
mieszkaěców Gminy Krzeszyce, które zaspakajają
ich waġne potrzeby. Podstawowym kryterium
decydującym o udzielaniu przez gminę wsparcia dla
organizacji jest działalnoĝć na rzecz Gminy
Krzeszyce i jej mieszkaěców. Ogłoszenie o konkursie
zgodnie z ustawą zostanie zamieszczone na: tablicy
ogłoszeě,
BIP,
stronie
internetowej
Gminy
Krzeszyce.
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UCHWAŁA NR V/35/2011
RADY GMINY LUBRZA
z dnia 25 marca 2011r.
w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Mostkach
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. „h” i 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,
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) oraz art. 59 ust. 1,
ust. 2 i ust. 3 w związku z art. 5c pkt. 1 ustawy z dnia
07 wrzeĝnia 1991r. o systemie oĝwiaty, (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.: Dz. U.
z 2003r. Nr 137 poz. 1304, Dz. U. z 2004r. Nr 69
poz. 624, Nr 109 poz. 1161, Nr 273 poz. 2703, Nr 281
poz. 2781, Dz. U. z 2005r. Nr 17 poz. 141, Nr 94
poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167
poz. 1400, Nr 249 poz. 2104, Dz. U. z 2006r. Nr 144

poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658, Dz. U.
z 2007r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115
poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181
poz. 1292, Dz. U. z 2008r. Nr 70 poz. 416, Nr 145
poz. 917, Nr 216 poz. 1370, Dz. U. z 2009r. Nr 6
poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 157
poz. 1241, Nr 219 poz. 1705, Dz. U. z 2010r. Nr 44
poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 127 poz. 857, Nr 148
poz. 991), po uzyskaniu opinii Lubuskiego Kuratora
Oĝwiaty w Gorzowie Wlkp. Rada Gminy Lubrza
uchwala, co następuje:
§ 1. Likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2011r. Publiczną Szkołę Podstawową w Mostkach – jednostkę
budġetową Gminy Lubrza.
§ 2. Uczniom zapewnia się kontynuowanie nauki
w Publicznej Szkole Podstawowej wchodzącej
w skład Zespołu Szkół Samorządowych w Lubrzy,
zgodnie z obwodem ustalonym uchwałą Nr IV/
35/2003 Rady Gminy Lubrza z dnia 21 lutego 2003r.
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Samorządowych w Lubrzy oraz okreĝlenia jego obwodu.
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§ 3. Dokumentację likwidowanej szkoły przejmuje Wójt Gminy Lubrza, za wyjątkiem dokumentacji
przebiegu nauczania, którą przekazuje się Lubuskiemu Kuratorowi Oĝwiaty w Gorzowie Wlkp.
§ 4. Naleġnoĝci i zobowiązania likwidowanej
jednostki przejmuje Gmina Lubrza. Majątek likwidowanej jednostki pozostaje własnoĝcią Gminy Lubrza .
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lubrza.
§ 6. Uchwała wchodzi w ġycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Kaczkowski
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UCHWAŁA NR VI/35/11
RADY GMINY ŻAGAŃ
z dnia 28 marca 2011r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6
ust. 1, 2 pkt 4, art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca
2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. z 2005 roku Nr 180, poz. 1493 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, między innymi
poprzez tworzenie na swoim terenie zespołów interdyscyplinarnych.
§ 2. 1. Zespół interdyscyplinarny, zwany dalej
Zespołem, powołuje Wójt Gminy Ġagaě w drodze
zarządzenia, spoĝród osób pisemnie zgłoszonych
przez podmioty, w składzie minimum 8 osób,
o których mowa w ust. 2, na okres 4 lat.
2. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele następujących instytucji i jednostek organizacyjnych działających na terenie Gminy
i powiatu.
1) Gminnego Oĝrodka Pomocy Społecznej w Ġaganiu/jedna osoba/
2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Ġaganiu/jedna osoba/
3) Komendy Powiatowej Policji w Ġaganiu/jedna
osoba/
4) Zespołu Szkół w Tomaszowie /dwie osoby/
5) Kuratorzy Sądowi wykonujący orzeczenia sądu
w sprawach rodzinnych i nieletnich /dwie osoby/
6) 105 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Filia
Ġagaě /jedna osoba/
3. W razie potrzeby powołania członka Zespołu
Wójt zwraca się do podmiotów wskazanych w ust. 2,
o wyznaczenie osoby bądğ osób mających wejĝć
w skład Zespołu, zwanych dalej „kandydatami”.
W terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji za-

wierającej wskazanie na członka Zespołu, Wójt powołuje kandydata do Zespołu.
4. W przypadku zgonu członka Zespołu,
w miejsce zwolnione Wójt powołuje nowego członka Zespołu z tej samej instytucji, z której pochodził
poprzedni członek, po wczeĝniejszym wskazaniu
nowej kandydatury przez osobę kierującą daną instytucją.
§ 3. 1. Wójt odwołuje członka Zespołu ze składu
Zespołu przed upływem kadencji, następujących
przypadkach:
a) utraty statusu przedstawiciela podmiotu,
o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1-6 albo stanowiska kuratora sądowego bądğ prokuratora;
b) na wniosek podmiotu, którego jest on przedstawicielem;
c) pisemnej rezygnacji dokonanej przez członka
Zespołu, zawierającej wskazanie przyczyn tej
rezygnacji;
d) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyĝlne;
e) naruszenia zasad zaufania i poufnoĝci danych uzyskanych podczas realizacji zadaě.
2. Członek Zespołu moġe być odwołany
w przypadku niewykonywania obowiązków członka
Zespołu z przyczyn:
a) zawinionych przez członka Zespołu - w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnoĝci na
trzech kolejnych posiedzeniach Zespołu interdyscyplinarnego.
3. Przewodniczący lub wiceprzewodniczący Zespołu przekazuje Wójtowi informację o zajĝciu okolicznoĝci wskazanych w ust. 1 i 2.
4. Wójt niezwłocznie po uzyskaniu informacji,
o której mowa w ustępie 1, odwołuje Członka Zespołu. W przypadku wskazanym w ust. 2 Wójt moġe
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odwołać członka Zespołu ze składu, jednak odwołanie powinno być poprzedzone wysłuchaniem członka Zespołu.
1) Członkostwo w Zespole ustaje w przypadku
ĝmierci członka Zespołu.
2) W przypadku, o których mowa w ust. 1 i 2,
w miejsce zwolnione Wójt powołuje nowego
członka Zespołu z tej samej instytucji, z której
pochodził poprzedni członek, po wczeĝniejszym
wskazaniu nowej kandydatury przez osobę kierującą daną instytucją.
§ 4. 1. Posiedzenia Zespołu interdyscyplinarnego
odbywają się w siedzibie Gminnego Oĝrodka Pomocy Społecznej w Ġaganiu przy ul. Armii Krajowej 9a
68-100 Ġagaě.
2. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu wybierany
jest przewodniczący Zespołu spoĝród jego członków. Zwykłą większoĝcią głosów, w głosowaniu
jawnym. W przypadku zgłoszenia tylko jednego
kandydata na przewodniczącego, wyboru przewodniczącego dokonuje się przez aklamację.
3. Na wniosek przewodniczącego, podczas
pierwszego posiedzenia Zespołu, wybierany jest
zastępca przewodniczącego oraz sekretarz Zespołu,
spoĝród jego członków, przy czym kandydujący do
tych funkcji uprzednio wyraġają zgodę na kandydowanie.
4. Wybór osób, o których mowa w ust. 3, następuje w głosowaniu jawnym, po uzyskaniu przez
kandydatów zwykłej większoĝci głosów.
5. O wyborze zostaje pisemnie powiadomiony
Wójt Gminy Ġagaě.
§ 5. 1. Funkcja Przewodniczącego, jego zastępy
lub sekretarza ustaje w przypadku złoġenia pisemnej
rezygnacji z jej pełnienia.
2. Przewodniczący, jego zastępy lub sekretarz
mogą zostać odwołani ze swojej funkcji przez Zespół:
a) na podstawie uzasadnionego pisemnego
wniosku co najmniej szeĝciu członków Zespołu – odwołanie następuje w wyniku głosowania jawnego zwykłą większoĝcią głosów.
b) na podstawie uzasadnionego pisemnego
wniosku Wójta – odwołanie następuje
10 8

Poz. 1079
w wyniku głosowania tajnego bezwzględną
większoĝcią głosów.

3. O odwołaniu przewodniczącego, jego zastępcy lub sekretarza zostaje pisemnie powiadomiony
Wójt Gminy Ġagaě.
4. Odwołanie przewodniczącego, jego zastępcy
lub sekretarza skutkuje koniecznoĝcią nowego wyboru osób pełniących te funkcje, spoĝród członków
Zespołu, na tym samym posiedzeniu.
§ 6. 1. Posiedzenie Zespołu powołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, a gdy jest to niemoġliwe – zastępca przewodniczącego lub sekretarz,
wskazując termin, miejsce ora cel posiedzenia,
o czym powiadamia na piĝmie członków Zespołu,
nie póğniej niġ 3 dni przed terminem posiedzenia.
2. Posiedzenie Zespołu moġe być zwołane takġe
na wniosek członka Zespołu lub przedstawicieli innych podmiotów – w razie uzyskania przez nie informacji o przypadku zagroġenia przemocą w rodzinie bądğ przemocą w rodzinie.
3. W sytuacji okreĝlonej w ust. 3, posiedzenie
Zespołu powinno odbyć się niezwłocznie, nie póğniej niġ w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia.
4. Prace Zespołu są prowadzone, jeġeli w posiedzeniu Zespołu bierze udział co najmniej połowa
jego członków.
5. Przewodniczący prowadzi posiedzenie według
ustalonego porządku obrad. Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i protokolant.
6. Zespół interdyscyplinarny podejmuje decyzje
zwykłą większoĝcią głosów, w drodze głosowania
jawnego.
7. Uczestnictwo w pracach Zespołu jest obowiązkowe.
§ 7. Traci moc Uchwała Nr III/19/10 Rady Gminy
Ġagaě z dnia 28 grudnia 2010r.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Ġagaě.
§ 9. Uchwała wchodzi w ġycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Ġagaě
Bolesław Galent
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UCHWAŁA NR VI/37/11
RADY GMINY ŻAGAŃ
z dnia 28 marca 2011r.
nadanie nazwy ulicy na terenie miejscowości Tomaszowo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminy (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 8 ust. 1a ustawy
z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) uchwala się,
co następuje
§ 1. Drodze wewnętrznej na terenie miejscowoĝci Tomaszowo nadaje się nazwę: - ulica Osiedle
Słoneczne- na planie działka o nr ewidencji gruntów
1099/40.
§ 2. Integralną częĝć uchwały stanowi plan sytuacyjny połoġenia w/w ulicy w miejscowoĝci Tomaszowo

§ 3. Wykonanie uchwały powierz się Wójtowi
Gminy Ġagaě
§ 4. Wykonanie uchwały powierz się Wójtowi
Gminy Ġagaě
§ 5. Uchwała wchodzi w ġycie po 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego
Przewodniczący Rady Gminy Ġagaě
Bolesław Galent
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Poz. 1080
Załącznik
do uchwały Nr VI/37/11
Rady Gminy Żagań
z dnia 28 marca 2011r.

10 8 1

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 54

– 5651 –

Poz. 1081

1081
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UCHWAŁA NR 0007.31.2011
RADY MIEJSKIEJ W KARGOWEJ
z dnia 29 marca 2011r.
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kargowej
Na podstawie: art. 5 b ust. 2 i 3, art. 7 ust. 1 pkt 17
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póğn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Wypełniając rolę organów Gminy w działaniach na rzecz wspierania i upowszechniania idei
samorządowej wĝród młodzieġy, uznając potrzebę
uczestnictwa młodzieġy w procesach tworzenia demokracji, w trosce o dobrą przyszłoĝć młodego pokolenia i chcąc współdziałać w jej tworzeniu Rada
Miejska w Kargowej powołuje Młodzieġową Radę
Miejską w Kargowej.
§ 2. Nadaje się Statut Młodzieġowej Rady Miejskiej w Kargowej, który okreĝla tryb wyboru jej
członków i zasady działania Młodzieġowej Rady
Miejskiej stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały.

7. Radni są wybierani zgodnie z Ordynacją Wyborczą do Rady, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego statutu.
8. Kadencja Rady trwa 2 lata. Czas trwania kadencji liczony jest od daty wyborów.
9. Obsługę techniczną i administracyjną Rady
zapewnia Urząd Miejski w Kargowej.
10. Rada nie posiada osobowoĝci prawnej.
Rozdział 2
Cele i środki działania
§ 2. Celem działania Rady jest upowszechnianie
idei samorządowej wĝród młodzieġy oraz zwiększanie aktywnoĝci młodych ludzi w Gminie Kargowa,
a w szczególnoĝci:

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.

1) upowszechnianie idei samorządowej wĝród
młodzieġy oraz zwiększenie aktywnoĝci młodych ludzi w danym ĝrodowisku,

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

2) kształtowanie
poczucia
odpowiedzialnoĝci
w zakresie spraw dotyczących samorządu lokalnego,

Przewodnicząca Rady Miejskiej
mgr Danuta Wilińska - Grzesiuk

3) działanie na rzecz integracji i współpracy ĝrodowisk młodzieġowych i twórczych,

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 0007.31.2011
Rady Miejskiej w Kargowej
z dnia 29 marca 2011r.

4) zapewnienie moġliwoĝci uczestnictwa młodzieġy w procesie podejmowania decyzji bezpoĝrednio wpływających na sposób i jakoĝć jej
ġycia,

Statut Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kargowej
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Statut okreĝla zasady działania, tryb wyboru jej członków oraz cele i zadania Młodzieġowej
Rady Miejskiej w Kargowej zwanej dalej „Radą”.
2. Podstawą prawną działalnoĝci Rady jest
Uchwała Nr 0007.31.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 marca 2011r. w sprawie powołania
Młodzieġowej Rady Miejskiej w Kargowej.

5) kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych oraz wyrabianie umiejętnoĝci podejmowania decyzji w okreĝlonych obszarach zagadnieě,
6) prowadzenie wĝród młodzieġy kampanii informacyjnej na temat swojej roli w samorządzie
oraz zakresu funkcjonowania samorządu lokalnego,
7) reprezentowanie interesów młodzieġy wobec
instytucji samorządowych, rządowych i pozarządowych,

3. Rada jest reprezentacją młodzieġy - uczniów
szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i innych
osób zamieszkałych na terenie Gminy Kargowa.

8) współpraca z samorządami uczniowskimi i organizacjami młodzieġowymi, samorządem lokalnym,

4. Rada liczy 15 radnych wybranych w wyborach
powszechnych, tajnych równych i bezpoĝrednich.

9) działania na rzecz ochrony praw i godnoĝci
ucznia,

5. Uczestnictwo w radzie ma charakter społeczny. Radnym za pełnienie swojej funkcji nie przysługuje wynagrodzenie lub dieta.

10) inicjowanie, wspieranie i koordynowanie samorządowej działalnoĝci młodzieġy,

6. Siedzibą Rady jest Urząd Miejski w Kargowej.

11) działanie na rzecz eliminowania negatywnych
zjawisk społecznych, ze szczególnym uwzględ-
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nieniem przejawów patologii w ĝrodowiskach
młodzieġowych.
§ 3. Rada realizuje swoje cele poprzez:
1) współpracę z władzami Gminy Kargowa, i organizacjami w zakresie spraw dotyczących
młodego pokolenia,
2) inicjowanie działaě dotyczących ġycia młodzieġy w gminie, inspirowanie i koordynowanie inicjatyw młodych ludzi,
3) opiniowanie i konsultowanie przedsięwzięć
władz Gminy Kargowa i innych podmiotów
w zakresie problematyki młodzieġowej, w tym
dotyczącej warunków ġycia i rozwoju młodego
pokolenia, nauki, kultury, sportu, turystyki,
ochrony ĝrodowiska, informatyzacji,
4) podejmowanie działaě propagujących cele Rady, szczególnie w zakresie upowszechniania
idei samorządowej i postaw demokratycznych,
5) prowadzenie działalnoĝci informacyjno – doradczej,
6) nawiązywanie współpracy z krajowymi oraz zagranicznymi organizacjami, których cele pokrywają się z celami Rady.
§ 4. Członkowie Rady przez cały okres swojej kadencji powinni utrzymywać stały kontakt ze swoimi
wyborcami i przedstawiać ich uwagi oraz propozycje na forum Rady.
Rozdział 3
Radni
§ 5. 1. Radnym moġe zostać osoba, która w dniu
wyborów koěczy 15 lat i nie ma ukoěczone 25 lat,
uczy się w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej,
inna osoba ucząca się i nie ucząca stale zamieszkała
na terenie Gminy Kargowa.
2. Radny, po ukoěczeniu 25 roku ġycia moġe pełnić swoją funkcję do koěca kadencji Rady.
3. Radnym moġe zostać osoba nie karana, nie
zawieszona w prawach ucznia, o czym zaĝwiadcza
własnym podpisem.
§ 6. 1. Radny moġe wykonywać swoje obowiązki
po złoġeniu na pierwszej sesji po wyborach do Rady
ĝlubowania o następującej treĝci: „Ĝlubuję uroczyĝcie jako radny Młodzieġowej Rady Miejskiej
w Kargowej, pracować dla dobra i pomyĝlnoĝci
młodzieġy Gminy Kargowa, działać zawsze zgodnie
z prawem oraz z interesami młodzieġy, godnie
i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonania zadaě Rady”. Po odczytaniu treĝci ĝlubowania, wywołani kolejno radni wypowiadają słowo
„ĝlubuję”.
2. Radni, którzy nie byli obecni na pierwszej sesji
lub ich praca w Radzie rozpoczęła się w trakcie kadencji Rady, składają ĝlubowanie na pierwszej sesji,
na której są obecni.
§ 7. Radny ma prawo do:
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1) czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Rady.
2) występowania z inicjatywą uchwałodawczą,
3) składania interpelacji w istotnych sprawach,
związanych z działalnoĝcią Rady,
4) zgłaszania wniosków i inicjatyw, waġnych dla
funkcjonowania ĝrodowisk młodzieġowych,
5) uczestniczenia w pracach dowolnie przez siebie
wybranych komisjach,
6) uzyskania informacji, dotyczących prac Rady,
7) wnoszenia o ujęcie w porządku obrad sesji
spraw, które uwaġa za społecznie pilne
i uzasadnione, a zwłaszcza tych, które wynikają
z postulatów i skarg wyborców.
§ 8. Radny ma obowiązek:
1) przestrzegania Statutu i uchwał Rady,
2) udziału w realizacji celów Rady,
3) uczestniczenia w sesjach Rady, zebraniach roboczych i pracach komisji, do których został
wybrany,
4) informowania reprezentowanej przez siebie
społecznoĝci o działalnoĝci Rady,
5) przedstawiania wniosków społecznoĝci na sesjach Rady,
6) przedłoġenia usprawiedliwienia Prezydium Rady w razie nieobecnoĝci na posiedzeniu Rady
w terminie nie dłuġszym niġ 7 dni, od dnia odbycia sesji.
7) godnego reprezentowania młodzieġy Gminy
Kargowa.
8) systematycznego spotykania się z przedstawicielami samorządu uczniowskiego macierzystej
placówki szkolnej.
§ 9. 1. Kadencja Radnego moġe być skrócona, jeġeli nie wywiązuje się on ze swoich obowiązków,
bądğ nie przestrzega Statutu Rady.
2. Radnego odwołuje Rada na wniosek Prezydium lub grupy 10 radnych, zwykłą większoĝcią głosów, po zaopiniowaniu wniosku przez Komisję Rewizyjną, w obecnoĝci co najmniej połowy składu
rady.
3. Radny ma prawo do rezygnacji z pełnionej
funkcji oraz do zrzeczenia się mandatu w czasie
trwania kadencji. Oĝwiadczenie w tym przedmiocie
powinno być złoġone na piĝmie.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 Rada
podejmuje uchwałę o wygaĝnięciu mandatu radnego na najbliġszej sesji.
§ 10. Wolny mandat w Radzie zostaje uzupełniony przez kolejnego kandydata z danego okręgu wyborczego, który podczas wyborów uzyskał największą iloĝć głosów i wyraził zgodę na objęcie tego
mandatu.
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Rozdział 4
Organy Rady
§ 11. 1. Organami Młodzieġowej Rady są:
1) Prezydium Rady,
2) Komisja Rewizyjna,
3) komisje Problemowe.
2. Organy Rady działają na podstawie Statutu
Rady.
§ 12. 1. Prezydium Rady zwany dalej „Prezydium” jest organem wykonawczym Rady, powoływanym spoĝród radnych w formie uchwały Rady,
na okres jej kadencji.
2. W skład Prezydium wchodzą:
1) Przewodniczący Rady,
2) dwóch Wiceprzewodniczących,
3) Sekretarz
4) członek Prezydium
3. Prezydium wybierane jest na pierwszej sesji
Rady.
4. Posiedzenia Prezydium są waġne przy obecnoĝci co najmniej 3 członków.
5. Rada wybiera Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących, Sekretarza i członka Prezydium zwykłą większoĝcią głosów w obecnoĝci co najmniej
połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu
jawnym.
6. Rada moġe odwołać przewodniczącego
i wiceprzewodniczacych Prezydium lub cały skład
Prezydium na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego
składu rady w trybie okreĝlonym w ust. 5
7. Wniosek o odwołanie członka Prezydium lub
całego Prezydium, Rada rozpatruje na sesji zwołanej
nie wczeĝniej niġ po upływie 14 dni od sesji, na której zgłoszono wniosek, nie póğniej jednak niġ przed
upływem 30 dni.
8. Jeġeli wniosek o odwołanie członka Prezydium lub całego Prezydium nie uzyskał wymaganej
większoĝci głosów, to kolejny wniosek o odwołanie
moġe być zgłoszony nie wczeĝniej niġ po upływie
3 miesięcy od poprzedniego głosowania, w trybie
okreĝlonym w ust. 5-6.
9. Członek Prezydium moġe zrezygnować
z pełnionej funkcji w Prezydium, poprzez złoġenie
pisemnego oĝwiadczenia w tej sprawie. Uzupełnienie składu Prezydium dokonuje się w trybie okreĝlonym w ust. 5.
10. Prezydium ustępującej kadencji pełni swoje
obowiązki do czasu powołania Prezydium kolejnej
kadencji.
§ 13. Przed koěcem kadencji Rady Komisja Rewizyjna przygotowuje, podlegający zatwierdzeniu
przez ustępującą Radę, raport zamknięcia kadencji,
zawierający informacje o działalnoĝci Rady, ze
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szczególnym uwzględnieniem podjętych uchwał
i ich realizacji.
§ 14. 1. Do zadaě Prezydium naleġy w szczególnoĝci:
1) przygotowywanie projektów uchwał Rady,
2) okreĝlanie sposobu wykonywania uchwał,
3) realizacja uchwał Rady,
4) reprezentowanie Rady na zewnątrz.
2. W realizacji zadaě Rady, Prezydium podlega
wyłącznie Radzie.
§ 15. Do kompetencji i zadaě Przewodniczącego
Rady naleġy:
1) kierowanie bieġącymi sprawami Rady, organizowanie pracy Prezydium oraz reprezentowanie
Rady na zewnątrz,
2) zwoływanie sesji Rady, przygotowywanie projektu porządku obrad, przewodniczenie obradom,
3) składanie Radzie sprawozdaě ze swojej działalnoĝci między sesjami Rady,
4) składanie Radzie Miejskiej rocznych sprawozdaě z działalnoĝci Rady, w terminie do koěca
marca kaġdego roku,
5) współpraca ze stanowiskiem ds. obsługi Rady
Miejskiej w Kargowej.
§ 16. Do kompetencji i zadaě Wiceprzewodniczących Rady naleġy:
1) zastępowanie Przewodniczącego w przypadku
jego nieobecnoĝci lub niemoġnoĝci wykonywania zadaě,
2) koordynacja działalnoĝci komisji problemowych Rady.
§ 17. Do kompetencji i zadaě Sekretarza Rady
naleġy:
1) prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem Rady i jej organów,
2) zapewnienie sprawnego funkcjonowania Rady,
3) składanie Radzie sprawozdaě z działalnoĝci
Prezydium, miedzy sesjami Rady,
4) sporządzanie protokołów z sesji Rady i posiedzeě Prezydium.
§ 18. 1. W celu kontroli działalnoĝci Prezydium
Rada powołuje Komisję Rewizyjną.
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi pięciu
członków Rady wybranych przez Radę w głosowaniu jawnym zwykłą większoĝcią głosów.
3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Prezydium.
4. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybierają spoĝród siebie członkowie komisji.
5. Do zadaě Komisji Rewizyjnej w naleġy:
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a) opiniowanie wniosków w sprawie odwołania
członka Prezydium lub całego Prezydium,
b) kontrolowanie przestrzegania Statutu i wykonywanie uchwały Rady,
c) rozpatrywanie sporów wewnątrz Rady.
d) wykonuje inne zadania zlecone przez Radę
w zakresie kontroli.
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4. W razie nie dotrzymania terminu, o którym
mowa w ust. 2, Rada moġe podjąć uchwałę o odroczeniu sesji, wyznaczając jej nowy termin odbycia.
5. Warunki, o których mowa w ust. 2 nie dotyczą
sesji nadzwyczajnych, do których stosuje się zapisy
§ 23.

6. Rada moġe odwołać członka Komisji Rewizyjnej na wniosek Prezydium lub minimum ¼ składu
Rady w głosowaniu, zwykłą większoĝcią głosów.

6. Sesje Rady są jawne. Miejsce, termin
i porządek obrad Przewodniczący Rady podaje do
wiadomoĝci publicznej przez wywieszenie na tablicach ogłoszeě i umieszczenie na stronie internetowej Gminy.

§ 19. 1. Rada moġe powoływać ze swojego grona komisje problemowe, których zadaniem jest wykonywanie zadaě, wynikających z uchwał Rady.

7. Listę goĝci zaproszonych na sesję ustala
Przewodniczący Młodzieġowej Rady Miejskiej
w Kargowej.

2. Skład osobowy oraz zakres działania komisji
okreĝla uchwała Rady.

8. Sesja moġe mieć charakter uroczysty, wiązać
się z obchodami ĝwiąt oraz wydarzeě waġnych
z punktu widzenia historii paěstwa lub miasta.
W czasie
uroczystej
sesji
moġna
pominąć
w porządku obrad niektóre punkty okreĝlone w § 24,
a wprowadzić akcenty uroczyste np. wręczenie odznaczeě, uchwalenie rezolucji, złoġenie kwiatów, itp.

3. Komisja ze swego grona wybiera przewodniczącego, który jest odpowiedzialny za realizację zadania.
4. Komisja moġe
uchwałodawczą.

występować

z inicjatywą

Rozdział 5

§ 23. 1. Przewodniczący Rady ma prawo zwołania sesji nadzwyczajnych Rady.

§ 20. 1. Rada działa na sesjach, na których rozpatruje i rozstrzyga w formie uchwał w głosowaniu
jawnym przez podniesienie ręki sprawy naleġące do
jej kompetencji, okreĝlone w statucie.

2. Sesja nadzwyczajna poĝwięcona jest sprawom pilnym, wymagającym niezwłocznego rozstrzygnięcia. Przewodniczący niezwłocznie powiadamia Radnych o terminie i projekcie porządku obrad sesji, który moġna przedstawić bezpoĝrednio po
otwarciu sesji.

2. Rada odbywa swoje sesje w liczbie niezbędnej
do wypełnienia swoich zadaě jednak nie rzadziej niġ
raz na trzy miesiące.

3. Sesja nadzwyczajna zwoływana jest na wniosek Prezydium lub co najmniej 1/4 składu Rady
w ciągu 3 dni od daty złoġenia wniosku.

3. W okresie wakacji oraz ferii zimowych nie
zwołuje się sesji oraz posiedzeě komisji.

§ 24. 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego następującej formuły: "otwieram sesję Młodzieġowej Rady Miejskiej
w Kargowa".

Sesje Rady

§ 21. 1. Rada moġe podejmować uchwały
w obecnoĝci co najmniej połowy składu Rady.
2. Rada podejmuje uchwały zwykłą większoĝcią
głosów, w głosowaniu jawnym, chyba, ġe Statut
stanowi inaczej. W przypadku równej liczby głosów
przeprowadza się powtórne głosowanie aġ do skutku.
3. W przypadku stwierdzenia braku kworum
w trakcie obrad przewodniczący Rady podejmuje
decyzje o przerwaniu sesji i wyznacza jej nowy termin.
§ 22. 1. Sesje przygotowuje i zwołuje Przewodniczący Rady ustalając porządek obrad, miejsce, dzieě
i godzinę rozpoczęcia sesji.
2. Członkowie Rady powiadamiani są o sesji pisemnie najpóğniej w terminie 5 dni przed ustalonym
terminem sesji. Zawiadomienie oprócz danych
o miejscu i czasie rozpoczęcia obrad zawierać powinno porządek obrad oraz materiały związane
z przedmiotem sesji.
3. O sesji powiadamia się oraz zaprasza na sesję
Burmistrza Kargowej oraz Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Kargowej w trybie przewidzianym
w ust. 2.

2. Po stwierdzeniu, ġe Rada moġe prawomocnie
obradować, Przewodniczący przedstawia Radzie do
uchwalenia projekt porządku obrad oraz przyjmuje
wnioski do zaproponowanego porządku obrad.
§ 25. 1. Przewodniczący w kaġdym czasie udziela
głosu dla zgłoszenia wniosku o charakterze formalnym. Przedmiotem wniosku o charakterze formalnym mogą być w szczególnoĝci sprawy:
1) odroczenia sesji i wyznaczenia jej nowego terminu na podstawie § 21 ust. 2,
2) odroczenia dyskusji i skreĝlenia danego tematu
z porządku obrad,
3) zakoěczenia dyskusji i przystąpienia do podjęcia uchwały,
4) zamknięcia listy mówców,
5) stwierdzenia kworum,
6) naruszenia Statutu w toku prac Rady.
2. Przewodniczący poddaje wniosek o charakterze formalnym pod głosowanie. Rada podejmuje
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uchwałę w sprawie wniosku formalnego zwykłą
większoĝcią głosów w głosowaniu jawnym.

macji związanych z realizacją uchwał Rady, które są
wyłącznie odnotowane w protokole sesji.

§ 26. 1. Przewodniczący prowadzi obrady według uchwalonego przez Radę porządku. W uzasadnionych przypadkach moġna dokonywać zmian
w porządku obrad, które musza być przegłosowane.

§ 31. 1. Z inicjatywą podjęcia uchwały moġe występować kaġdy z członków Rady.

2. Przewodniczący udziela głosu Radnym według kolejnoĝci zgłoszeě.
3. Przewodniczący moġe udzielić głosu osobie
nie będącej Radnym, po uprzednim zgłoszeniu się
tej osoby do listy mówców.
4. Listę mówców prowadzi Sekretarz Rady.
§ 27. 1. Przewodniczący czuwa nad sprawnym
przebiegiem i zachowaniem właĝciwego porządku
obrad w tym wystąpieě Radnych i innych osób
obecnych na sesji.
2. Przewodniczący moġe nakazać opuszczenie
sali obrad osobom spoza Rady, które zakłócają porządek obrad lub naruszają powagę sesji.
§ 28. 1. W przypadku obrad kaġdej sesji,
z wyjątkiem sesji uroczystych, w porządku obrad
przewiduje się zgłoszenie interpelacji przez Radnych.
2. Radni składają interpelacje w sprawach
o zasadniczym znaczeniu. Adresatem interpelacji
jest Prezydium Rady lub zespoły problemowe. Interpelacje muszą zawierać przedstawienie stanu
faktycznego będącego ich przedmiotem oraz wynikające zeě pytania.
3. W miarę moġliwoĝci członkowie Prezydium
udzielają odpowiedzi na interpelacje w czasie sesji,
a gdy nie jest to moġliwe - odpowiadają pisemnie
w ciągu 14 dni.
4. Radni, za poĝrednictwem Przewodniczącego
Rady, mogą zgłaszać władzom gminy pytania lub
pomysły dotyczące funkcjonowania lokalnego samorządu.
5. W porządku obrad kaġdej sesji, z wyjątkiem
uroczystych, przewiduje się równieġ wolne głosy
i zapytania, składane przez młodzieġ gminy Kargowa
w formie trybuny obywatelskiej. Przez wolne głosy
naleġy rozumieć: uwagi, spostrzeġenia, propozycje,
pomysły dotyczące funkcjonowania Rady i stanowiące ofertę zgłaszającego do wykorzystania przez
Radę.
§ 29. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący koěczy sesję wypowiadając formułę "Zamykam sesję Młodzieġowej Rady Miejskiej w Kargowej".
§ 30. 1. Sprawy będące przedmiotem obrad, Rada rozstrzyga w formie uchwał.
2. Uchwały mają postać odrębnych dokumentów.
3. Zapisów ust. 2 nie stosuje się do uchwał
o charakterze proceduralnym, uchwał podejmowanych w wyniku rozpatrzenia sprawozdaě lub infor-

2. Z wnioskiem o wykonanie inicjatywy uchwałodawczej mogą występować do podmiotów wymienionych w ust. 1 samorządy uczniowskie.
§ 32. 1. Wnioski w sprawie podjęcia uchwały
przez Radę, a takġe projekty uchwał przedstawia
Radzie wraz z uzasadnieniem wnioskodawca lub
osoba przez niego wskazana.
2. Jeĝli inicjatywa podjęcia uchwały lub konkretny projekt zostały zgłoszone w trakcie obrad sesji,
Rada moġe przystąpić do jego uchwalenia bądğ
odesłać go do wnioskodawcy.
3. Projekt uchwały powinien zawierać:
1) datę i tytuł uchwały,
2) podstawę
uchwały,

prawną

uzasadniającą

podjęcie

3) merytoryczną treĝć,
4) okreĝlenie organów odpowiedzialnych za wykonanie uchwały oraz sprawujących nadzór
nad ich wykonaniem,
5) termin wejĝcia w ġycie uchwały oraz ewentualny czas jej obowiązywania.
6) uzasadnienie.
4. Uchwały opatruje się, numerem uchwały oraz
datą.
5. Uchwały podpisuje Przewodniczący Rady lub
Wiceprzewodniczący, który obradom przewodniczył.
6. Oryginały uchwał ewidencjonuje się i przechowuje wraz z protokołem sesji.
7. Ewidencją uchwał prowadzi Sekretarz Rady.
8. Oryginały uchwał przechowuje się w biurze
Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Kargowej.
§ 33. 1. Członkowie Rady mogą w istotnych
sprawach składać interpelacje. Interpelacje składa
się ustnie. Odpowiedğ na interpelację powinna być
udzielona ustnie a przypadku nie moġnoĝci udzielenia odpowiedzi ustnej, pisemnie w terminie 14 dni
od jej złoġenia. Na interpelacje odpowiada Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący Rady.
2. W czasie obrad Radni mogą składać zapytania.
3. W miarę moġliwoĝci Przewodniczący lub wyznaczone przez niego osoby udzielają odpowiedzi na
zapytania w koěcowej częĝci obrad Rady. W przypadku niemoġnoĝci udzielenia odpowiedzi na sesji
naleġy jej udzielić na następnej sesji.
4. Radni za poĝrednictwem Przewodniczącego
Rady, mogą zgłaszać władzom Gminy pytania lub
pomysły dotyczące funkcjonowania lokalnego samorządu.
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5. W porządku obrad sesji przewiduje się,
z wyjątkiem sesji uroczystych, wolne głosy, zapytania składane przez młodzieġ Gminy Kargowa.
§ 34. Z kaġdej sesji Sekretarz Rady sporządza
protokół, będący zapisem przebiegu obrad i podejmowanych przez Radę rozstrzygnięć. Do protokołu
dołącza się listę obecnoĝci oraz teksty podjętych
uchwał. Członkowie Rady mogą zgłaszać poprawki
do protokołu.
§ 35. Zwykła większoĝć głosów oznacza, ġe "za"
projektem opowiedziało się więcej członków Rady
niġ "przeciw". Głosów wstrzymujących się i niewaġnych nie wlicza się do ġadnych z grup głosujących
"za" czy "przeciw".
§ 36. 1. W głosowaniu jawnym członkowie Rady
głosują przez podniesienie ręki. Za głosy waġne
uznaje się te, które oddano "za", "przeciw" oraz
"wstrzymujące się".
2. Wyniki głosowania odnotowuje się w protokole sesji.
§ 37. Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący Rady przy pomocy Wiceprzewodniczącego
i Sekretarza, a w razie potrzeby równieġ przez innych
członków Rady wyznaczonych przez Przewodniczącego.
Rozdział 6
Działalność konsultacyjna Rady
§ 38. 1. Rada ma prawo przedstawiania Radzie
Miejskiej oraz Burmistrzowi opinii we wszystkich
sprawach dotyczących funkcjonowania samorządu
lokalnego, a w szczególnoĝci w sprawach dotyczących młodzieġy.
2. Opinię, w sprawach okreĝlonych w ust. 1 Rada
moġe wydawać z własnej inicjatywy w formie
uchwały.
3. Zainteresowany organ samorządu gminnego
moġe zwrócić się do Rady z proĝbą o wydanie opinii
w danej sprawie, okreĝlając termin jej wydania, nie
krótszy jednak niġ 10 dni. Nieprzedstawienie opinii
we wskazanym terminie uwaġa się za rezygnację
z prawa jej wyraġenia.
4. Rada Młodzieġy moġe wystąpić do Rady Miejskiej z inicjatywą wydania opinii w okreĝlonej sprawie.
5. Rada ma prawo do otrzymywania przed kaġdą
sesją Rady Miejskiej w Kargowej projektu porządku
obrad wraz z projektami uchwał.
Rozdział 7
Praca w radzie osób spoza jej składu
§ 39. Rada do realizacji swoich zadaě moġe angaġować osoby spoza jej składu na zasadzie dobrowolnoĝci, bez prawa do głosowania.
Rozdział 8
Opieka merytoryczna
§ 40. 1. Rada Miejska w Kargowej powołuje
Opiekuna Rady, zwanego dalej Opiekunem.
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2. Zadaniem Opiekuna jest zapewnienie warunków umoġliwiających swobodny przepływ informacji pomiędzy Radą Młodzieġy a Radą Miejską w Kargowej , Burmistrzem Kargowej.
Rozdział 9
Postanowienia końcowe
§ 41. Zmiany Statutu dokonywane są w trybie
przewidzianym dla jego nadania.

Załącznik Nr 1
do Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Kargowej
Ordynacja Wyborcza do Młodzieżowej Rady
Miejskiej w Kargowej
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Ordynacja Wyborcza, zwana dalej Ordynacją, okreĝla zasady i tryb wyboru radnych do
Młodzieġowej Rady Miejskiej w Kargowej.
2. Wybory do Rady są równe – kaġdemu uprawnionemu przysługuje jeden głos.
3. Wybory do Rady są bezpoĝrednie – członków
Rady wybiera się bezpoĝrednio spoĝród zgłoszonych kandydatów.
4. Wybory do Rady są tajne.
5. W wyborach do Rady moġna głosować tylko
osobiĝcie.
Rozdział 2
Prawa wyborcze
§ 2. 1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) ma osoba, która w dniu wyborów koěczy 15 lat
i nie ma ukoěczone 25 lat, uczy się w gimnazjum,
szkole ponadgimnazjalnej, inna osoba ucząca się
i nie ucząca stale zamieszkała na terenie Gminy Kargowa.
2. Prawo wybieralnoĝci (bierne prawo wyborcze)
przysługuje osobie, która w dniu wyborów koěczy
15 lat i nie ma ukoěczone 25 lat, uczy się
w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, innej osobie uczącej się i nie uczącej stale zamieszkałej na
terenie Gminy Kargowa.
Rozdział 3
Zarządzanie wyborów
§ 3. 1. Wybory do Młodzieġowej Rady Miejskiej
w Kargowej zarządza się najpóğniej w terminie
dwóch miesięcy przed upływem kadencji Rady,
okreĝlając ich datę, godziny głosowania i terminy
poszczególnych czynnoĝci w kalendarzu wyborczym.
2. Wybory do Rady zarządza Przewodniczący
Młodzieġowej Rady Miejskiej w Kargowej.
3. O zarządzeniu wyborów Przewodniczący Rady
pisemnie powiadamia Dyrektora Gimnazjum w Kargowej, Burmistrza Kargowej, publikuje informację
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o wyborach na stronie internetowej Gminy Kargowa
a takġe podaje informacje na tablicach ogłoszeě
Gminy i innych powszechnie dostępnych miejscach
w terminie 7 dni od podjęcia decyzji.
4. Wybory przeprowadza się najpóğniej 50 dni
od ich zarządzenia.
Rozdział 4
Miejska Komisja Wyborcza
§ 4. 1. W celu przeprowadzenia wyborów do Rady kolejnej kadencji, ustępująca Rada powołuje
Miejską Komisję Wyborczą.
2. Miejska Komisja Wyborcza składa się z 3 do
5 osób będących mieszkaěcami Gminy Kargowa.
W jej skład mogą wchodzić reprezentanci młodzieġy,
jak i osoby dorosłe.
3. Kandydatów do komisji zgłasza Komisja Społeczna Rady Miejskiej w Kargowej
4. Zgłoszenia kandydatów do Miejskiej Komisji
Wyborczej powinno zawierać:
a) imię i nazwisko kandydata,
b) adres zamieszkania,
c) wyraġenie zgody na udział w pracach komisji.
5. Pierwsze posiedzenie Miejskiej Komisji Wyborczej organizuje Przewodniczący Młodzieġowej
Rady Miejskiej.
§ 5. Skład Komisji zatwierdza uchwałą Młodzieġowa Rada Miejska.
§ 6. 1. Jeĝli powołanie Miejskiej Komisji Wyborczej przez Radę nie jest moġliwe, zadanie to wykonuje Burmistrz Kargowej. Przepis § 3 ust 2 i 3 i § 4
ust 2 i 3 mają odpowiednio zastosowanie przy wyborach do Rady I kadencji.
2. Członkiem Miejskiej Komisji Wyborczej nie
moġe być kandydat na radnego.
3. Miejska Komisja Wyborcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego oraz Sekretarza.
§ 7. 1. Zadaniem Miejskiej Komisji Wyborczej
jest:
1) rejestrowanie kandydatów na członków Rady;
2) ustalenie listy kandydatów i podanie jej do publicznej wiadomoĝci;
3) ustalenie wzoru karty do głosowania wraz
z opisem sposobu głosowania i warunkami
waġnoĝci głosu;
4) zarządzenie drukowania kart do głosowania;
5) rozpatrzenie protestów;
6) ustalenie wyników wyborów i ich ogłoszenie.
2. Miejska Komisja Wyborcza podejmuje decyzje
w drodze uchwał w głosowaniu jawnym zwykłą
większoĝcią głosów.
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Rozdział 5
Obwodowe Komisje Wyborcze

§ 8. 1. Dla przeprowadzenia wyborów do Młodzieġowej Rady Miejskiej w Kargowej Miasto i Gminę Kargowa dzieli się na okręgi wyborcze.
2. Wykaz miejscowoĝci naleġących do poszczególnych okręgów wyborczych wraz z liczbą wybieranych radnych w okręgu okreĝla załącznik Nr 1 do
Ordynacji.
§ 9. 1. Głosowanie w wyborach do Rady przeprowadza się w obwodach głosowania.
2. Obwodowa komisja wyborcza składa się
z 3 do 5 osób, w zaleġnoĝci od potrzeb obwodu wyborczego.
3. Siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych
okreĝla załącznik Nr 2 do Ordynacji.
4. Skład osobowy Obwodowych Komisji Wyborczych ustala Miejska Komisja Wyborcza spoĝród
wyborców zgłoszonych przez Komisję Społeczną
Rady Miejskiej w Kargowej w terminie 14 dni od
powołania Miejskiej Komisji Wyborczej.
5. Zgłoszenia kandydatów do obwodowej komisji wyborczej powinno zawierać:
a) imię i nazwisko kandydata,
b) adres zamieszkania,
c) wyraġenie zgody na udział w pracach komisji.
6. Osoby wchodzące w skład obwodowych komisji wyborczych tracą członkostwo w komisji
z dniem wyraġenia zgody na kandydowanie do Rady.
7. Pierwsze posiedzenie obwodowych komisji
wyborczych organizuje Miejska Komisja Wyborcza,
która wskazuje teġ osoby , które będą pełniły funkcję
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji,
§ 10. 1. Obwodowe komisje wyborcze w poszczególnych obwodach ustalają godzinę rozpoczęcia i zakoěczenia głosowania, w ramach czasu, ustalonego przez Miejską Komisję Wyborczą oraz informują o swojej decyzji.
2. Obwodowe komisje wyborcze przeprowadzają
głosowanie w obwodzie, czuwają nad jego sprawnym przebiegiem oraz ustalają wyniki głosowania
w obwodzie.
§ 11. Zadaniem obwodowych komisji wyborczych jest:
1) przestrzeganie terminów wyborczych;
2) przeprowadzenie wyborów;
3) ustalenie wyników wyborów;
4) ogłoszenie wyników wyborów w obwodzie głosowania;
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5) przekazanie protokołów wraz z kartami wyborczymi niezwłocznie po przeprowadzonych wyborach Miejskiej Komisji Wyborczej.
Rozdział 6
Kandydaci na radnych
§ 12. 1. Kandydatem na Radnego, zwanym dalej
kandydatem, moġe być osoba, która w dniu wyborów koěczy 15 lat i nie ma ukoěczone 25 lat, uczy się
w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, inna osoba ucząca się i nieucząca stale zamieszkała na terenie Gminy Kargowa. Kandydatem nie moġe być
uczeě zawieszony w prawach ucznia oraz uczeě,
wobec którego toczy się postępowanie przed sądem
w sprawach nieletnich a takġe inna osoba karana za
przestępstwo umyĝlne.
2. Niepełnoletni kandydat na radnego powinien
uzyskać pisemną zgodę na kandydowanie swoich
przedstawicieli ustawowych lub zgodę opiekuna
prawnego.
§ 13. 1. Dla zarejestrowania kandydata na radnego konieczne jest zebranie przez kandydata co
najmniej 15 podpisów osób, które mają skoěczone
15 lat i nie ukoěczone 25 lat, uczą się w gimnazjum,
szkole ponadgimnazjalnej, uczących się i nieuczących stale zamieszkałych na terenie Gminy Kargowa.
2. Lista osób popierających kandydata powinna
zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nazwę szkoły, klasę - w przypadku osób uczacych się,
datę urodzenia i własnoręczny podpis osoby popierającej kandydaturę. Na górze listy umieszcza się
dane kandydata do Rady: imię i nazwisko, adres
zamieszkania nazwa szkoły - w przypadku osób
uczacych się, data urodzenia nr okręgu wyborczego
z którego kandydat kandyduje. Wzór listy osób popierających kandydata stanowi załącznik Nr 3 do
Ordynacji.
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zwłocznie podaje się do wiadomoĝci wyborców danego okręgu wyborczego w drodze obwieszczenia.
2. Jeġeli w okręgu wyborczym pomimo postępowania, o którym mowa w ust. 1, nie zgłoszono
ġadnego kandydata, wyborów w tym obwodzie nie
przeprowadza się. O przyczynach nieprzeprowadzenia wyborów Miejska Komisja Wyborcza powiadamia wyborców w drodze obwieszczenia.
3. Jeġeli w okręgu wyborczym, pomimo postępowania, o którym mowa w ust. 1, liczba kandydatów jest mniejsza lub równa liczbie mandatów przypadających na dany okręg wówczas głosowania nie
przeprowadza się, a za wybranych radnych Miejska
Komisja Wyborcza uznaje zarejestrowanych kandydatów, a odpowiednio pozostałe mandaty pozostają
nieobsadzone.
4. Miejska Komisja Wyborcza sporządza odpowiedni protokół z obsadzenia mandatu radnego bez
głosowania.
§ 15. 1. Kampania wyborcza rozpoczyna się
z dniem ogłoszenia przez Miejską Komisję Wyborczą
listy kandydatów do Rady.
2. Prowadzenie agitacji w dniu wyborów jest zabronione.
Rozdział 7
Spisy wyborców
§ 16. 1. Spis wyborców słuġy do przeprowadzenia wyborów do Rady.
2. W spisie umieszcza się nazwisko i imiona wyborcy, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, potwierdzenie przez wyborcę otrzymania karty do głosowania. Dodatkowo w okręgu szkolnym - Gimnazjum w spisie umieszcza się numer klasy, do której
uczęszcza wyborca, Wzór spisu wyborców okreĝla
załącznik Nr 4 do Ordynacji.

3. Do zgłoszenia kandydat dołącza oĝwiadczenie
o niekaralnoĝci i nie zawieszeniu prawach ucznia
/studenta/

3. Do spisu wyborców wpisuje się osoby, którym
przysługuje czynne prawo wyborcze, o których mowa w § 2 Ordynacji.

4. Moġna udzielić poparcia dowolnej iloĝci kandydatów na młodzieġowych radnych.

4. Spis wyborców w gimnazjum najpóğniej na
14 dni przed dniem wyborów tworzy dyrektor szkoły
z listy uczniów gimnazjum z wyłączeniem uczniów
mieszkających poza terenem Gminy Kargowa.

5. Listę, o której mowa w ust. 1 kandydat przekazuje Miejskiej Komisji Wyborczej nie póğniej niġ
w ciągu 14 dni od dnia zarządzenia wyborów.
6. Na podstawie list osób popierających kandydata, Miejska Komisja Wyborcza w ciągu 21 dni od
daty zarządzenia wyborów, ustala listę osób uprawnionych do kandydowania. Listę kandydatów podaje
się do publicznej wiadomoĝci w formie obwieszczenia.
§ 14. 1. W przypadku, gdy w terminie okreĝlonym w § 13, ust. 5 w obwodzie wyborczym nie zgłoszono ġadnego kandydata lub gdy liczba kandydatów jest mniejsza lub równa liczbie mandatów przypadających w danym okręgu wyborczym, Miejska
Komisja Wyborcza przedłuġa w danym okręgu wyborczym czas przeznaczony na zgłaszanie kandydatów o 3 kolejne dni. Informacje o tym fakcie nie-

5. Spisy wyborców w okręgach ogólnych, najpóğniej na 14 dni przed dniem wyborów sporządza
Burmistrz Kargowej uwzględniając w spisie jedynie
osoby, które w dniu wyborów koěczą 15 lat i nie
mają ukoěczone 25 lat.
6. Wyborca moġe być wpisany tylko do jednego
spisu.
7. Spis wyborców sporządzony przez Dyrektora
szkoły jest udostępniany wyborcom w Gimnazjum
a sporządzony przez Burmistrza Kargowej w siedzibie Urzędu Miejskiego
8. Spis wyborców przekazuje się w przeddzieě
wyborów przewodniczącemu obwodowej komisji
wyborczej.
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Rozdział 8
Karty do głosowania
§ 17. 1. Miejska Komisja Wyborcza ustala wzór
karty do głosowania i zarządza ich wydrukowanie
odrębnie dla kaġdego okręgu wyborczego.
2. Karta do głosowania zawiera następujące dane: tytuł i datę wyborów, numer okręgu wyborczego, imiona oraz nazwiska kandydatów w porządku
alfabetycznym, pola przeznaczone na dokonanie
wyboru, zwięzłą informację o sposobie głosowania.
3. Wielkoĝć i rodzaj czcionki powinny być jednakowe dla nazwisk wszystkich kandydatów.
4. Karty do głosowania muszą być opatrzone
odciskiem pieczęci. W okręgu szkolnym karta opatrzona jest pieczęcią szkoły, w okręgu ogólnym pieczęcią Gminy Kargowa.
5. Karty do głosowania przygotowane na poszczególne okręgi przekazuje się obwodowym komisjom wyborczym w dniu głosowania.

Poz. 1081

4. Głosujący nie moġe przekazać swojej karty do
głosowania innej osobie.
§ 20. 1. Wyborca głosuje na okreĝlonych kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak „X”
w kratce z lewej strony obok nazwisk najwyġej tylu
kandydatów, ilu radnych jest wybieranych w danym
obwodzie wyborczym.
2. Wyborca moġe głosować na mniejszą liczbę
kandydatów.
3. Karty, na których nie postawiono ġadnego
znaku „X” uznaje się za głosy waġne, bez dokonania
wyboru.
§ 21. 1. Za głosy niewaġne uznaje się karty do
głosowania, na których liczba znaków „X” postawionych w polach przy nazwiskach kandydatów
przekracza liczbę mandatów, pozostających do obsadzenia w danym obwodzie wyborczym oraz karty
do głosowania, na których w polach przeznaczonych
na dokonanie wyboru znajdują się inne znaki, niġ
znak „X”.

Przebieg głosowania i warunki ważności głosu

2. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub innych dopisków poza kratką nie
wpływa na waġnoĝć głosu.

§ 18. 1. Głosowanie odbywa się w specjalnie do
tego celu wyznaczonym przez Okręgowa Komisje
Wyborczą lokalu wyborczym.

3. Za karty niewaġne uznaje się karty inne niġ
ustalone przez Miejską Komisję Wyborczą i karty nie
opatrzone pieczęcią Obwodowej Komisji Wyborczej

2. Lokal wyborczy jest otwarty przez cały czas
trwania wyborów.

Rozdział 10

Rozdział 9

3. W lokalu wyborczym powinny znajdować się
następujące obwieszczenia i informacje:
-

obwieszczenie o zarejestrowanej liĝcie kandydatów w danym obwodzie,

-

informacja o sposobie głosowania i waġnoĝci głosu,

-

Ordynacja Wyborcza,

-

lista osób uprawnionych do głosowania,

-

urna przeznaczona do wrzucania wypełnionych kart do głosowania,

-

wydzielone miejsce, umoġliwiające oddanie
głosu w warunkach tajnoĝci wyboru.

4. Urna przeznaczona do wrzucania wypełnionych kart do głosowania winna być zabezpieczona
przed otwarciem plombą, opatrzoną pieczęcią szkoły
lub urzędu
5. Urny nie wolno wynosić poza obręb lokalu
wyborczego.
§ 19. 1. Kartę do głosowania wydaje wyborcy
Obwodowa Komisja Wyborcza, po okazaniu legitymacji szkolnej lub innego dokumentu ze zdjęciem,
umoġliwiającego stwierdzenie toġsamoĝci.
2. Głosujący obowiązany jest poĝwiadczyć własnoręcznym podpisem odebranie karty do głosowania.
3. Kaġdy głosujący moġe otrzymać tylko jedną
kartę do głosowania.

Ustalenie wyników głosowania
§ 22. 1. Mandat radnego uzyskują osoby, które
uzyskały kolejno największą liczbę głosów.
2. W przypadku uzyskania przez kandydatów na
radnych najwyġszej, równej iloĝci głosów, o uzyskaniu mandatu rozstrzyga publiczne losowanie, przeprowadzone przez obwodową komisję wyborczą.
3. Jeġeli obsadzenie mandatu nie jest moġliwe
z powodu braku kandydatów z danego obwodu wyborczego mandat pozostaje nie obsadzony.
§ 23. 1. Niezwłocznie po zakoěczeniu głosowania
obwodowa komisja wyborcza przystępuje do obliczania jego wyników.
2. Z przeprowadzonego głosowania obwodowa
komisja wyborcza sporządza protokół w 2 egzemplarzach, zawierający następujące informacje:
-

liczbę uprawnionych do głosowania w obwodzie,

-

liczbę wydanych kart do głosowania,

-

liczbę oddanych głosów tj. liczbę kart do
głosowania wyjętych z urny,

-

liczbę głosów niewaġnych,

-

liczbę głosów oddanych na poszczególnych
kandydatów,

-

liczbę głosów waġnych bez dokonania wyboru,

-

nazwiska i imiona osób wybranych na radnych.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 54

– 5660 –

3. Kart do głosowania przedartych całkowicie na
dwie lub więcej częĝci nie bierze się pod uwagę przy
obliczeniach.
4. Jeġeli liczba kart do głosowania wyjętych
z urny jest róġna od liczby wydanych kart, komisja
podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej
niezgodnoĝci.
5. Protokół podpisują wszyscy członkowie obwodowej komisji wyborczej, obecni przy jego sporządzaniu.
6. Jeden egzemplarz protokołu, o którym mowa
w ust. 3, obwodowa komisja wyborcza wywiesza
niezwłocznie
w widocznym,
ogólnodostępnym
miejscu w pobliġu lokalu wyborczego.
7. Drugi egzemplarz protokołu wraz z kartami do
głosowania, spisem wyborców, oraz dokumentami
związanymi z pracą komisji, obwodowa komisja
wyborcza przekazuje niezwłocznie Miejskiej Komisji
Wyborczej.
§ 24. 1. Miejska Komisja Wyborcza w Kargowej
w terminie do 7 dni po wyborach na podstawie protokołów Obwodowych Komisji Wyborczych ogłasza
w formie obwieszczenia wyniki wyborów do Rady.
2. Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
w Kargowej wydaje radnym zaĝwiadczenia o wyborze zgodnie z wzorem okreĝlonym w załącznik
Nr 5 do Statutu.
§ 25. Dokumenty z wyborów do Rady Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Kargowej
przekazuje w depozyt Burmistrzowi Kargowej. Karty
do głosowania zostają protokolarnie zniszczone, po
ogłoszeniu waġnoĝci wyborów.
§ 26. 1. Mandat radnego wygasa wskutek:
1) odmowy złoġenia ĝlubowania,
2) pisemnego zrzeczenia się mandatu.
2. Wygaĝnięcie mandatu radnego stwierdza Rada w drodze uchwały.
3. W przypadku wygaĝnięcia mandatu radnego
gdy okręg wyborczy nie jest reprezentowany przez
okreĝloną w Ordynacji liczbę radnych, Rada moġe
ogłosić wybory uzupełniające na zasadach okreĝlonych w Ordynacji.
4. Wybory uzupełniające przeprowadza się na
zasadach i w trybie przepisów Statutu w ciągu
dwóch miesięcy od daty stwierdzenia przez Radę
wygaĝnięcia mandatu.
5. Kadencja radnych wybranych w wyborach
uzupełniających upływa z dniem upływu kadencji
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Rady wybranej w wyborach zarządzonych na podstawie § 3 Ordynacji.
6. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza
się, jeġeli data wyborów uzupełniających miałaby
przypaĝć w okresie szeĝciu miesięcy przed zakoěczeniem kadencji.
§ 27. 1. Protesty związane z nieprawidłowoĝciami w przebiegu wyborów lub kampanii wyborczej
przyjmuje i rozpatruje Miejska Komisja Wyborcza,
w ciągu 5 dni od daty przeprowadzenia głosowania.
2. Protest wyborczy powinien mieć formę pisemną i zawierać następujące informacje:
-

dokładny opis zdarzenia,

-

miejsce w którym doszło do zdarzenia,

-

listę ĝwiadków zdarzenia,

-

imię, nazwisko, adres oraz własnoręczny
podpis osoby zgłaszającej protest.

3. W przypadku stwierdzenia naruszenia Ordynacji w trakcie wyborów, w stopniu mogącym mieć
wpływ na frekwencję w wyborach bądğ na wynik
głosowania, Miejska Komisja Wyborcza, w zaleġnoĝci od skali naruszeě, decyduje o uniewaġnieniu
wyborów w danym obwodzie wyborczym lub we
wszystkich obwodach.
Rozdział 11
Postanowienia końcowe
§ 28. 1. Obwodowe komisje wyborcze ulegają
rozwiązaniu z chwilą ogłoszenia wyników wyborów
do Rady.
2. Miejska Komisja Wyborcza ulega rozwiązaniu
z chwilą wyboru Przewodniczącego Rady i przedłoġeniu informacji ze swojej działalnoĝci.
3. Przewodniczący Rady Miejskiej w Kargowej
zwołuje pierwszą sesję Młodzieġowej Rady Miejskiej
w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników wyborów do Rady i prowadzi ją do czasu wyłonienia
Przewodniczącego Rady.
4. W przypadku kolejnych wyborów do Rady, sesję Rady zwołuje w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia
wyników wyborów prowadzi do czasu wyłonienia
przewodniczącego, Przewodniczący Rady ustępującej kadencji.
§ 29. Zmiany ordynacji mogą być dokonane
w trybie przewidzianym dla jej nadania.
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Załącznik Nr 1
do Ordynacji Wyborczej
Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Kargowej

Numery i granice okręgów wyborczych, liczba wybieranych radnych i siedziba obwodowej komisji
wyborczej
Nr okręgu wyborczego
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Granica okręgu
Kargowa, Przeszkoda
Chwalim
Karszyn
Dąbrówka
Stary Jaromierz
Nowy Jaromierz, Obra Dolna
Smolno Wielkie, Smolno Małe, Kaliska
Wojnowo
Gimnazjum w Kargowej

Liczba wybieranych radnych
5
1
1
1
1
1
1
1
3
Załącznik Nr 2
do Ordynacji Wyborczej
Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Kargowej

Wykaz obwodów głosowania w Gminie Kargowa w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Kargowej
Nr obwodu
wyborczego
1
2
3

Granica obwodu
Miasto Kargowa, Gimnazjum
w Kargowej, Sołectwa: Chwalim,
Karszyn, Dąbrówka
Sołectwa: Stary Jaromierz, Nowy
Jaromierz, Obra Dolna
Sołectwa: Smolno Wielkie, Smolno
Małe, Wojnowo

Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej
Gimnazjum w Kargowej ul. Szkolna 1

Nr okręgów wyborczych
wchodzących do obwodu

Ĝwietlica wiejska
w Starym Jaromierzu
Ĝwietlica wiejska
w Smolnie Wielkim

1, 2, 3, 4, 9
5, 6
7, 8

Załącznik Nr 3
do Ordynacji Wyborczej
Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Kargowej
Wykaz osób popierających kandydaturę na radnego w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Kargowej zrządzonych na dzień…………………………………… / wzór /
Dane kandydata
Imię
Adres
i nazwisko
zamieszkania

Nazwa szkoły, klasa /zostawić puste
w przypadku osób nie uczących się/

Data
urodzenia

Zgłoszony w okręgu
wyborczym

Wyraġam zgodę na kandydowanie
........................................................
data

......... ...... ....... ...... ...... ....... ...... ...
d a ta

......... ...... ....... ...... ...... ....... ...... ...
p o dp is ka n d yd a ta

.................................................
podpis kandydata
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Osoby popierające kandydata na Radnego
Adres zamieszkania
Imię
Lp.
/miejscowość, ulica nr doi nazwisko
mu i mieszkania/
1
2
3
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Nazwa szkoły, klasa
/zostawić puste w przypadku
osób nie uczących się/

Data
urodzenia

Podpis osoby
popierającej

Załącznik Nr 4
do Ordynacji Wyborczej
Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Kargowej
Spis wyborców w Okręgu Wyborczym Nr ……………… w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Kargowej przeprowadzonych w dniu………………………
Lp.
1
2
3

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Data urodzenia

Podpis głosującego

Spis wyborców w Okręgu Wyborczym Nr 9 / Gimnazjum / w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Kargowej przeprowadzonych w dniu……………………….
Lp.
1
2
3

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Data urodzenia

Klasa

Podpis głosującego

Załącznik Nr 5
do Ordynacji Wyborczej
Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Kargowej
Zaświadczenie
Ka rgo wa d n ia ............ ..

Kargowa dnia ..........
Stosownie do §… ust….. Statutu Młodzieġowej Rady Miejskiej w Kargowej stanowiącego załącznik do
Uchwały Nr ………..Rady Miejskiej w Kargowej z dnia ……………. Miejska Komisja Wyborcza stwierdza, ġe
w wyborach do Młodzieġowej Rady Miejskiej w Kargowej, które odbyły się dnia ……………………….
Pan/Pani ……………………………………………………wybrany/wybrana został/została radnym Młodzieġowej
Rady Miejskiej w Kargowej.
.........................................................
Podpis Przewodniczącego
Miejskiej Komisji Wyborczej
......... ...... ....... ...... ...... ....... ..
P o dp is P r ze wo d n ic zą ce go
Me
i js kie j Ko m is ji Wyb o rc ze j
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UCHWAŁA NR VIII.69.2011
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 29 marca 2011r.
w sprawie Programu współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi na rok 2011
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalnoĝci poġytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536
– tekst jednolity) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 – tekst jednolity
z póğn. zm.1 ), po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi, uchwala się Program Współpracy
Miasta Zielona Góra z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2011.

Rozdział 2
Cel główny i cele szczegółowe programu
§ 2. Głównym celem programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w ĝrodowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa między miastem a organizacjami pozarządowymi,
a takġe wspieranie ich w realizacji waġnych celów
społecznych w szczególnoĝci poprzez:
1) umocnienie lokalnych działaě, stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społecznoĝci lokalnych;

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

2) zwiększenie aktywnoĝci sektora obywatelskiego
w kreowaniu polityki społecznej w mieĝcie;

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) ustawie - naleġy przez to rozumieć ustawę
o działalnoĝci poġytku publicznego i o wolontariacie;

3) poprawa jakoĝci ġycia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych;

2) mieĝcie - naleġy przez to rozumieć Miasto Zielona Góra;

4) integracja podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zakresem sferę zadaě publicznych
okreĝlonych w ustawie;

3) radzie - naleġy przez to rozumieć Radę Miasta
Zielona Góra;

5) udział zainteresowanych organizacji pozarządowych przy tworzeniu programu współpracy.

4) prezydencie - naleġy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Zielona Góra;
5) organizacjach pozarządowych - naleġy przez to
rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,
działające na terenie miasta lub na rzecz jego
mieszkaěców;
6) dotacji - naleġy przez to rozumieć dotację
w rozumieniu przepisów o finansach publicznych;
7) zadaniach publicznych - naleġy przez to rozumieć zadania publiczne wymienione w art. 4
ust. 1 ustawy, o ile są one zadaniami miasta;

Rozdział 3
Zasady i formy współpracy
§ 3. Współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi ma charakter finansowy lub pozafinansowy i odbywa się na zasadach pomocniczoĝci,
suwerennoĝci stron, partnerstwa, efektywnoĝci,
uczciwej konkurencji i jawnoĝci.
§ 4. Współpraca o charakterze finansowym
obejmuje zlecanie organizacjom pozarządowym
realizacji zadaě publicznych poprzez:
1) wspieranie wykonywania zadaě publicznych
wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie
ich realizacji;

8) komisji - naleġy przez to rozumieć komisje konkursowe oceniające oferty w ramach otwartych
konkursów ofert;
9) programie - naleġy przez to rozumieć uchwalony niniejszą uchwałą Program współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi na rok 2011;
10) urzędzie - naleġy przez to rozumieć Urząd Miasta Zielona Góra;
11) j.o.u. - naleġy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną urzędu.

2) powierzanie wykonywania zadaě publicznych
wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich
realizacji.
------------------------------------1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r.
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327
i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241
oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675.
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§ 5. Współpraca o charakterze pozafinansowym
obejmuje w szczególnoĝci:

5) „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Zielona
Góra na lata 2008-2015”;

1) wspólne rozpoznawanie potrzeb społecznoĝci
lokalnej i wspólne planowanie działaě słuġących zaspokojeniu potrzeb;

6) „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii
na lata 2010-2015”.

2) wzajemne informowanie się o planowanych
kierunkach działalnoĝci i współdziałanie w celu
zharmonizowania tych kierunków;
3) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi
projektów aktów normatywnych w dziedzinach
dotyczących działalnoĝci statutowej tych organizacji, zgodnie z odrębną uchwałą2;
4) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze
doradczym i inicjatywnym, złoġonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz
przedstawicieli miasta;
5) promowanie przez miasto działalnoĝci organizacji i pomoc w tworzeniu jej dobrego wizerunku oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów
i współpracy z innymi organizacji na poziomie
regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym;

§ 7. Prezydent moġe objąć honorowym patronatem działania lub programy prowadzone przez organizacje pozarządowe.
Rozdział 4
Przedmiot współpracy, zadania priorytetowe i ich
finansowanie
§ 8. Przedmiotem współpracy z organizacjami
pozarządowymi jest realizacja zadaě publicznych,
wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy, o ile są one
zadaniami miasta.
§ 9. Ustala się następujące zadania priorytetowe
miasta, z zastrzeġeniem § 11, w zakresie:
1) nauki, edukacji, oĝwiaty i wychowania:
a) organizacja konferencji, sesji i seminariów
naukowych,
b) popularyzacja róġnych dziedzin wiedzy,

6) informowanie o potencjalnych ğródłach finansowania i zasadach udzielania dotacji oraz pozyskiwania ĝrodków finansowych z innych niġ
budġet miasta ğródeł, w szczególnoĝci pochodzących z funduszy strukturalnych i programów
pomocowych Unii Europejskiej;

c) organizacja aktywnych form spędzania czasu
wolnego dla dzieci i młodzieġy połączonego
z działalnoĝcią wychowawczą (obozy, kolonie
i półkolonie),
d) rozwijanie zainteresowaě i uzdolnieě dzieci
i młodzieġy,

7) organizowanie spotkaě, szkoleě, doradztwo
i udzielanie pomocy merytorycznej dla organizacji pozarządowych, w tym dotyczących pozyskiwania ĝrodków z funduszy europejskich;

e) organizacja festiwali, przeglądów, warsztatów i konkursów,
f)

8) prowadzenie odrębnej podstrony internetowej
w ramach serwisu internetowego urzędu, poĝwięconej tematyce organizacji pozarządowych.

g) wspieranie działaě zmierzających do demokratyzacji placówek oĝwiatowych i wychowawczych, ochrony praw ucznia, rodziców
i nauczycieli,

§ 6. We współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowane są m.in.:

h) zwiększanie moġliwoĝci rozwoju dzieci
i młodzieġy poprzez wzbogacenie oferty
szkolnych kół zainteresowaě oraz innych aktywnych form zajęć pozaszkolnych,

1) „Strategia Integracji i Polityki Społecznej Miasta Zielona Góra na lata 2004-2015”;
2) „Miejski Program Działaě na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2009-2012”;
3) „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych”;
4) „Program Zapobiegania Przestępczoĝci oraz
Porządku Publicznego i Bezpieczeěstwa Obywateli w Mieĝcie Zielona Góra na lata 20092014”;

podnoszenie wiedzy z zakresu prawa administracyjnego przez dyrektorów i nauczycieli
placówek oĝwiatowych,

i)

wspieranie działaě aktywizujących kształcenie ustawiczne mieszkaěców Zielonej Góry;

------------------------------------2

Uchwała nr LXXV/899/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia
31 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalnoĝci statutowej
tych organizacji (Dz. U. Woj. Lubus. z 2010r. Nr 90, poz. 1301).
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2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
a) szkolenie dzieci i młodzieġy w róġnych dyscyplinach sportowych, w tym uzdolnionej
sportowo oraz sportowców niepełnosprawnych,
b) szkolenie zawodników reprezentujących wysoki poziom międzynarodowy w sporcie
kwalifikowanym, w tym zawodników objętych przygotowaniami do Letnich Igrzysk
Olimpijskich oraz Letnich Igrzysk Paraolimpijskich - Londyn 2012,
c) organizacja znaczących imprez, zawodów,
widowisk i rozgrywek sportowych o randze
ogólnopolskiej i międzynarodowej,
d) prowadzenie nauki pływania dla dzieci klas
drugich szkół podstawowych,
e) organizacja imprez i zawodów sportoworekreacyjnych dla mieszkaěców miasta,
f)

udział czołowych zielonogórskich zespołów
w rozgrywkach sportowych,

g) upowszechnianie kultury fizycznej i aktywizacja ĝrodowisk młodzieġowych w zakresie
sportu i rekreacji,
h) wspieranie działaě podnoszących kwalifikacje zawodowe szkoleniowców i nauczycieli
wychowania fizycznego,
i)

j)

prowadzenie
działalnoĝci
informacyjnej
o tematyce sportowej, dotyczącej zielonogórskich klubów i stowarzyszeě kultury fizycznej,
prowadzenie zajęć z hipoterapii,

k) organizacja oprawy artystycznej oraz propagowanie ducha sportowej rywalizacji i kulturalnego dopingu;
3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:
a) organizacja wydarzeě kulturalnych w szczególnoĝci: festiwali, koncertów, konkursów,
przeglądów, spektakli, występów artystycznych,
b) edukacja kulturalna dzieci i młodzieġy,
c) wskrzeszanie i kultywowanie regionalnych
tradycji kultury materialnej i duchowej,
w tym tradycji winiarskich,
d) wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych ksiąġek i czasopism związanych z osobą
lub tematem Zielonej Góry,
e) wspieranie działaě promujących kulturę
mniejszoĝci narodowych i etnicznych na terenie miasta,
f)

wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego i twórczoĝci ludowej,

g) promocja twórczoĝci artystów lokalnych poprzez organizację wystaw indywidualnych,
h) promocja miasta poprzez udział miejscowych
artystów i zespołów w przeglądach i konkur-

sach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym,
i)

organizacja uroczystych obchodów ĝwiąt narodowych i rocznic znaczących wydarzeě historycznych,

j)

organizacja konferencji, sesji i seminariów
naukowych;

4) turystyki i krajoznawstwa:
a) edukacja turystyczna dzieci i młodzieġy,
b) organizacja imprez turystycznych,
c) propagowanie aktywnych form turystyki,
d) podejmowanie działaě na rzecz rozwoju sieci
szlaków turystycznych i oznakowania turystycznego miasta,
e) wspieranie inicjatyw mających na celu upowszechnianie, promocję oraz rozwój turystyki i krajoznawstwa w Zielonej Górze,
f)

stwarzanie warunków do rozwoju róġnych
dziedzin turystyki;

5) ochrony i promocji zdrowia:
a) realizacja edukacji zdrowotnej z zakresu:
-

profilaktyki HIV/AIDS poprzez zwiększenie
ĝwiadomoĝci społecznej, jako przeciwdziałanie chorobom przenoszonym drogą kontaktów seksualnych,

-

udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

-

promocji zdrowego stylu ġycia poprzez aktywny tryb ġycia i zdrowy styl ġywienia,

-

zapobiegania urazom wĝród dziecięcych
rowerzystów,

-

medycyny transplantacyjnej,

-

problemów rodzinnych osób dotkniętych
chorobą;

b) wspieranie działaě psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych z zakresu terapii indywidualnej i grupowej dzieci i młodzieġy oraz osób dorosłych, a takġe moġliwoĝć
uczestnictwa w mediacjach rodzinnych,
c) organizacja zabezpieczenia przedmedycznego imprez masowych – współdziałanie z zespołami medycyny ratunkowej;
6) przeciwdziałania uzaleġnieniom, w szczególnoĝci od ĝrodków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nikotyna):
a) zwiększanie dostępnoĝci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzaleġnionych,
b) prowadzenie profilaktycznej działalnoĝci informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej
w zakresie rozwiązywania problemów uzaleġnieě,
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c) monitorowanie ĝrodowisk osób uzaleġnionych;
7) działaě na rzecz osób z niepełnosprawnoĝcią:
zlecanie zadaě z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
zgodnie z odrębnymi przepisami;3
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g) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez dostęp do szeroko rozumianego poradnictwa specjalistycznego i moġliwoĝć skorzystania z hostelu dla ofiar przemocy,
h) działania na rzecz upowszechniania edukacji
obywatelskiej;

a) integrowanie ĝrodowisk osób z niepełnosprawnoĝcią ze społecznoĝcią lokalną,

9) współpracy i rozwijania kontaktów z miastami
partnerskimi i zaprzyjağnionymi:

b) rehabilitacja zawodowa i przeciwdziałanie
skutkom bezrobocia wĝród osób z niepełnosprawnoĝcią,

a) organizacja międzynarodowych imprez kulturalno-oĝwiatowych,

c) rehabilitacja, aktywizacja oraz działalnoĝć
edukacyjna i kulturalna na rzecz osób starszych,
d) wspieranie działaě rehabilitacyjnych i terapeutycznych na rzecz osób z niepełnosprawnoĝcią,
e) działalnoĝć rewalidacyjna, rehabilitacyjna,
edukacyjna, sportowa, turystyczna, terapeutyczna, kulturalna, uspołeczniająca i integrująca ĝrodowisko osób z niepełnosprawnoĝcią
oraz likwidująca bariery w komunikowaniu,
w tym bariery architektoniczne,
f)

działalnoĝć samopomocowa organizowana
przez osoby z niepełnosprawnoĝcią oraz organizacja grupy wsparcia dla osób chorych
i z niepełnosprawnoĝcią oraz ich rodzin,

g) prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej,

b) wymiana sportowa dzieci i młodzieġy z miast
partnerskich,
c) współpraca dzieci i młodzieġy w zakresie:
-

partnerstwa szkół lub wymiany uczniów,

-

ochrony ĝrodowiska,

-

międzynarodowych imprez rekreacyjnosportowych oraz spotkaě mających na celu
upowszechnianie rozwoju kultury, sztuki
i tradycji;

10) ekologii i ochrony zwierząt:
a) prowadzenie schroniska dla bezdomnych
zwierząt,
b) podejmowanie
działaě
interwencyjnych
związanych z bezdomnymi zwierzętami,
c) prowadzenie akcji związanej ze sterylizacją
i kastracją bezdomnych zwierząt,

h) działalnoĝć zmierzająca do zabezpieczenia
potrzeb mieszkalnictwa chronionego osób
z niepełnosprawnoĝcią intelektualną, a takġe
wychodzących z przemocy domowej;

d) organizacja opieki nad bezdomnymi zwierzętami przebywającymi poza schroniskiem,

8) porządku i bezpieczeěstwa publicznego oraz
przeciwdziałania patologiom społecznym:

§ 10. Zakres oraz sposób prowadzenia zadaě
własnych miasta związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, integracją
społeczną osób uzaleġnionych od alkoholu oraz
przeciwdziałaniem narkomanii okreĝlają odrębne
dokumenty, o których mowa w § 6 pkt 3 i pkt 6.

a) realizacja programów profilaktyczno - resocjalizacyjnych dla mieszkaěców miasta,
w tym dzieci i młodzieġy,
b) organizacja i prowadzenie działalnoĝci szkoleniowej dla wolontariuszy działających na
rzecz poprawy bezpieczeěstwa publicznego,
c) organizacja imprez, konkursów, pogadanek
propagujących zasady bezpiecznych zachowaě,
d) wspieranie przedsięwzięć zwalczających zjawiska patologii społecznej wĝród mieszkaěców Zielonej Góry, w tym dzieci i młodzieġy,
e) przeciwdziałanie rozszerzaniu się postaw destrukcyjnych, agresywnych i aspołecznych
wĝród dzieci i młodzieġy poprzez udzielanie
pomocy terapeutycznej oraz prowadzenie
profilaktyki i szeroko rozumianego poradnictwa w ĝrodowisku osób zagroġonych,
f)

organizacja przedsięwzięć mających na celu
wzrost poczucia bezpieczeěstwa publicznego,

e) organizacja konkursów ekologicznych.

§ 11. Zadania priorytetowe wymienione w § 9
nie stanowią jedynego kryterium podjęcia współpracy i mogą być rozszerzone na inne zadania publiczne.
§ 12. Wysokoĝć ĝrodków finansowych przewidzianych na realizację zadaě publicznych wskazanych w programie, w szczególnoĝci na zlecanie zadaě miasta organizacjom pozarządowym, wynosi
5 483 691,00zł.
---------------------------------------------3
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
7 lutego 2008r. w sprawie rodzajów zadaě z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych
fundacjom i organizacjom pozarządowym (Dz. U. Nr 29, poz. 172).
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§ 13. 1. Umowa o wsparcie lub powierzenie zadania publicznego moġe być zawarta na czas realizacji zadania lub na czas okreĝlony, jednak nie dłuġszy niġ 5 lat, z zachowaniem odrębnych przepisów.
2. Stosownie do charakteru zadania organizacja
pozarządowa realizująca zlecane lub wspierane
przez miasto zadanie publiczne, zobowiązana jest do
informowania o finansowaniu lub dofinansowaniu
zadania poprzez:
1) zamieszczanie w swoich publikacjach, materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub
dofinansowaniu zadania przez miasto lub/i
2) zamieszczanie w miejscu realizacji zadania tablicy informującej o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez miasto lub/i
3) przekazywanie ustnej informacji kierowanej do
odbiorców zadania o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez miasto;
o następującej treĝci: „Zrealizowano przy
pomocy finansowej Miasta Zielona Góra”.
§ 14. 1. Podstawowymi kryteriami udzielenia dotacji organizacji pozarządowej jest zgodnoĝć prowadzonej przez nią działalnoĝci statutowej z dziedziną
zlecanego zadania oraz zgodnoĝć zakresu zadania
z priorytetami okreĝlonymi w § 9.
2. Ponadto oferta podlega ocenie w zakresie:
1) moġliwoĝci realizacji zadania publicznego przez
organizacje pozarządową;
2) przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
3) proponowanej jakoĝci wykonania zadania
i kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja pozarządowa będzie realizować zadanie
publiczne;
4) w przypadku wspierania wykonania zadania
publicznego – planowanego przez organizację
pozarządową finansowego wkładu własnego
(czyli ĝrodki finansowe własne organizacji lub
ĝrodki pochodzące z innych ğródeł) na realizację zadania publicznego;
5) uwzględnianego planowanego przez organizację pozarządową wkładu rzeczowego, osobowego, w tym ĝwiadczenia wolontariuszy i pracę
społeczną członków;
6) realizacji zadaě publicznych zleconych organizacji pozarządowej w latach poprzednich (m.in.
rzetelnoĝć i terminowoĝć oraz sposób rozliczenia otrzymanych ĝrodków).
§ 15. Dotacja przyznana przez miasto nie moġe
być wykorzystana na:
1) zakup gruntów, budynków i lokali;
2) działalnoĝć gospodarczą, polityczną i religijną.
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Rozdział 5
Sposób realizacji programu

§ 16. 1. Zlecanie organizacjom pozarządowym
realizacji zadaě publicznych obejmuje w pierwszej
kolejnoĝci zadania ujęte jako priorytetowe, o których
mowa w § 9, i odbywa się po przeprowadzeniu
otwartego konkursu ofert, chyba ġe przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.
2. Prezydent ogłasza otwarte konkursy ofert na
realizację zadaě publicznych na zasadach okreĝlonych w ustawie.
3. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert oprócz
publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, zamieszcza się równieġ w miejskim serwisie internetowym oraz na głównej tablicy ogłoszeě urzędu.
§ 17. 1. Oferty naleġy składać na obowiązującym
wzorze oferty realizacji zadania publicznego zgodnie
z odrębnymi przepisami.
2. O terminie złoġenia oferty decyduje data:
1) stempla pocztowego w przypadku ofert wysłanych pocztą lub
2) wpływu do urzędu w przypadku złoġenia oferty
osobiĝcie.
§ 18. Złoġenie oferty nie jest równoznaczne
z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje równieġ przyznania dotacji w wysokoĝci wnioskowanej przez
organizację pozarządową.
Rozdział 6
Okres realizacji programu, sposób oceny realizacji
programu
§ 19. Program obowiązuje od 1 stycznia do
31 grudnia 2011 roku.
§ 20. Prezydent dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania zleconego organizacji pozarządowej na
zasadach okreĝlonych w ustawie.
§ 21. Ocena realizacji programu będzie dokonywana między innymi na podstawie iloĝci:
1) skonsultowanych z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących statutowej działalnoĝci tych organizacji;
2) złoġonych ofert przez organizacje pozarządowe
uczestniczące w realizacji programu;
3) organizacji pozarządowych realizujących zadania programowe;
4) zleconych zadaě i wysokoĝci ĝrodków finansowych przeznaczonych z budġetu miasta na ich
realizację;
5) inicjatyw publicznych podjętych przez organizacje pozarządowe;
6) odbiorców uczestniczących w zrealizowanych
zadaniach programowych.
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Rozdział 7
Informacja o sposobie tworzenia programu oraz
o przebiegu konsultacji
§ 22. Projekt programu został przygotowany
przez prezydenta i poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi na zasadach i w trybie odrębnej uchwały rady.
Rozdział 8
Zasady, tryb powoływania, regulamin pracy komisji
konkursowych
§ 23. 1. Komisja jest organem opiniodawczym
w zakresie oceny i okreĝlenia wysokoĝci przyznania
dotacji organizacjom pozarządowym, składającym
oferty w ramach otwartych konkursów ofert.
2. Prezydent - w formie zarządzenia - powołuje
komisję do oceny ofert, odrębnie dla kaġdego zadania.
3. Komisja składa się z 5 członków, w której
przynajmniej 1 będzie przedstawicielem organizacji
pozarządowej, zgodnie z § 24.
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3. O wynikach naboru kandydaci z ramienia organizacji pozarządowych zostaną powiadomieni
pisemnie przez prezydenta.
§ 26. 1. Pracami komisji kieruje przewodniczący
lub wyznaczony przez niego zastępca.
2. Komisja analizuje ofertę zgodnie z kryteriami
okreĝlonymi w ustawie i niniejszym programie.
3. Po dokonaniu oceny, komisja wskazuje ofertę
bądğ oferty z zadaniami, na które proponuje udzielenie dotacji albo nie przyjmuje ġadnej z ofert.
4. Jeġeli postępowanie konkursowe nie doprowadziło do wyłonienia najkorzystniejszej oferty bądğ
ofert, komisja przedstawia prezydentowi wniosek
o nierozstrzygnięciu postępowania konkursowego.
§ 27. 1. Z prac komisji sporządza się protokół,
który powinien zawierać w szczególnoĝci:
1) nazwę zadania ogłoszonego konkursu;
2) oznaczenie miejsca i czasu przeprowadzenia
konkursu;
3) liczbę zgłoszonych ofert na konkurs;

4. W skład komisji mogą wchodzić, z głosem doradczym, zaproszone przez prezydenta osoby posiadające specjalistyczną wiedzę z zakresu zadania publicznego, którego dotyczy konkurs.

4) wskazanie liczby ofert zgodnych i niezgodnych
z warunkami okreĝlonymi w ogłoszeniu konkursowym i w ustawie;

§ 24. Członkiem komisji konkursowej moġe zostać przedstawiciel organizacji pozarządowej, który:

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

1) reprezentuje organizację pozarządową, z wyłączeniem osoby reprezentującej organizację pozarządową lub podmiot biorący udział
w danym konkursie;
2) nie pozostaje wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w stosunkach, które
mogłyby budzić uzasadnione wątpliwoĝci, co
do bezstronnoĝci;
3) w ciągu dwóch lat od momentu ogłoszenia
procedury konkursowej, nie pozostawał w stosunku pracy lub zlecania z wnioskodawcą oraz
nie był członkiem władz któregokolwiek wnioskodawcy;
4) posiada przynajmniej dwuletni staġ działalnoĝci
na rzecz organizacji pozarządowej;
5) korzysta z pełni praw publicznych.
§ 25. 1. Prezydent kieruje do przedstawicieli organizacji pozarządowych zaproszenie dotyczące
zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji.
2. Zaproszenie, o którym mowa w ust. 1, prezydent zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz w miejskim serwisie internetowym.

6) imiona i nazwiska członków komisji wraz z ich
podpisami.
2. Na kaġdym posiedzeniu sporządzana jest lista
obecnoĝci członków komisji.
3. Komisja podejmuje decyzję zwykłą większoĝcią głosów w głosowaniu jawnym w obecnoĝci co
najmniej połowy składu.
4. W przypadku równej liczby głosów „za”
i „przeciw” - głos decydujący ma kierujący pracami
komisji.
§ 28. Po rozpatrzeniu i zaopiniowaniu ofert, komisja przedstawia prezydentowi protokół wraz
z wykazem organizacji pozarządowych i propozycjami wysokoĝci dotacji, który podejmuje ostateczną
decyzję w tej sprawie.
§ 29. 1. Członkowie komisji z tytułu pracy w komisji nie otrzymują wynagrodzenia.
2. Do członków komisji stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego o wyłączeniu pracownika.
§ 30. Obsługę organizacyjno-techniczną komisji
zapewnia jednostka organizacyjna urzędu odpowiedzialna za przebieg danego konkursu.
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§ 33. Uchwała wchodzi w ġycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Rozdział 9
Postanowienia końcowe
§ 31. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy ustawy.

Przewodniczący Rady
Adam Urbaniak

§ 32. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.
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UCHWAŁA NR VIII.78.2011
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 29 marca 2011r.
w sprawie określenia nazwy pomnika przyrody
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 - tekst jednolity z póğn.
zm.1), art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151,
poz. 1220 - tekst jednolity z póğn. zm.2) uchwala się,
co następuje:
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r.
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327,
i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241
oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106,
poz. 675.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664, z 2010r.
Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804, z 2011r. Nr 34, poz. 170.
10 84

§ 1. Okreĝla się nazwę pomnika przyrody3
- drzewa gat. dąb węgierski (Quercus robur)
o obwodzie pnia 435cm, rosnącego na terenie działki nr 145 (obr.18) przy ul. Plac Bohaterów w Zielonej
Górze - jako „Dąb Lubuszan”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.
§ 3. Uchwała wchodzi w ġycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Wiceprzewodniczący Rady
Marek Kamiński
3

Zgodnie z §1 rozporządzenia Nr 34 Wojewody Lubuskiego z dnia
19 maja 2006r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
(Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 38, poz. 834, z 2007r. Nr 21, poz. 317 oraz
z 2009r. Nr 63, poz. 876 i 92, poz. 1261) w związku z poz. 15 załącznika do tego rozporządzenia.
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UCHWAŁA NR VIII.79.2011
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 29 marca 2011r.
w sprawie zniesienia pomnika przyrody
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 - tekst jednolity z póğn.
zm.1) w związku z art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2009r. Nr 151, poz. 1220 - tekst jednolity z póğn.
zm.2) uchwala się, co następuje:
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r.
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327,
i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241
oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106,
poz. 675.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz.1664, z 2010r.
Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804, z 2011r. Nr 34, poz. 170.

§ 1. Ze względu na utratę wartoĝci przyrodniczych znosi się pomnik przyrody3 – drzewo gat. topola czarna (Populus nigra) o obwodzie pnia 460
cm, rosnące na terenie działki nr 163/1 (obr.18) przy
ul. Aleja Niepodległoĝci w Zielonej Górze.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.
§ 3. Uchwała wchodzi w ġycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Wiceprzewodniczący Rady
Marek Kamiński
3

Zgodnie z § 1 rozporządzenia Nr 28 Wojewody Lubuskiego z dnia
19 maja 2006r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
(Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 38, poz. 828, z 2007r. Nr 21, poz. 317 oraz
z 2009r. Nr 63, poz. 876 i 92, poz.1261) w związku z poz. 18 załącznika do tego rozporządzenia.
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UCHWAŁA NR VIII.80.2011
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 29 marca 2011r.
w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 – tekst jednolity z póğn.
zm. 1) oraz art. 13b ust. 3 - 5 i art. 13f ust. 2 ustawy
z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 – tekst jednolity
z póğn. zm.2) uchwala się, co następuje:

1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r.
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055
i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r.
Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r.
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420
i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40,
poz. 230 i Nr 106, poz. 675.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007r. Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008r.
Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009r.
Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323, z 2010r.
Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466 oraz
z 2011r. Nr 5, poz. 13.

Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Ustala się Strefę Płatnego Parkowania
w Zielonej Górze ograniczoną ulicami: Reja, Aleją
Wojska Polskiego, Przy Gazowni, Zamkową, Kupiecką, Stefana Batorego, Dworcową, Ułaěską, Bohaterów Westerplatte, Bolesława Chrobrego, Placem
Marszałka Józefa Piłsudskiego, Podgórną, Wrocławską, Aleją Konstytucji 3-ego Maja, Stanisława Moniuszki.
2. Graficzne przedstawienie obszaru Strefy Płatnego Parkowania okreĝla załącznik do uchwały.
§ 2. Uchwała uġywa okreĝleě:
1) karta parkingowa- w rozumieniu
o ruchu drogowym;

przepisów

2) strefa - Strefa Płatnego Parkowania;
3) zarządzający strefą – podmiot zarządzający strefą na podstawie odrębnych przepisów;
4) biuro – biuro strefy;
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5) urząd – Urząd Miasta Zielona Góra;
6) kontroler strefy – osoba upowaġniona przez zarządzającego strefą do kontroli wnoszenia opłat
za parkowanie pojazdów samochodowych
w strefie;
7) mieszkaniec strefy – osoba fizyczna zameldowana w obszarze strefy:
a) na pobyt stały,
b) na pobyt czasowy z wyłączeniem osób zameldowanych jednoczeĝnie na pobyt stały
na terenie Miasta Zielona Góra, poza strefą
- będąca właĝcicielem, współwłaĝcicielem
pojazdu samochodowego według wpisu
w dowodzie rejestracyjnym albo uġytkownikiem pojazdu samochodowego na podstawie
umowy leasingowej lub kredytowej pojazdu
samochodowego;
8) karta mieszkaěca strefy - dokument wydany na
okres 1 roku, zawierający:
a) nr seryjny,
b) nr rejestracyjny pojazdu samochodowego,
c) ulicę, przy której zameldowany jest mieszkaniec strefy
- upowaġniająca do parkowania pojazdu samochodowego na ulicy, przy której zameldowany
jest mieszkaniec strefy albo do niej najbliġszej,
wydawana na pisemny wniosek mieszkaěca
strefy z załączonymi kopiami dowodu rejestracyjnego oraz dokumentu potwierdzającego zameldowanie w strefie; dopuszcza się wydanie
maksymalnie 3 kart mieszkaěcom strefy zameldowanym pod tym samym adresem;
9) abonament – umieszczany w pojeğdzie zgodnie
z § 12 ust. 1 dokument potwierdzający wniesienie opłaty za parkowanie w strefie w okresie
tygodnia, miesiąca, 3 miesięcy (abonament tygodniowy, miesięczny, trzymiesięczny), upowaġniający okaziciela tego dokumentu do nieograniczonego parkowania pojazdu samochodowego na dowolnym miejscu wyznaczonym
do parkowania;
10) bilet parkingowy - dokument okreĝlający maksymalny czas, za jaki opłacono parkowanie pojazdu samochodowego w strefie;
11) identyfikator - dokument informujący o moġliwoĝci wniesienia opłaty za parkowanie
w strefie za pomocą telefonu komórkowego;

Poz. 1085
a) markę i nr rejestracyjny pojazdu samochodowego parkującego w strefie,
b) datę, miejsce i godzinę parkowania w strefie,
c) numer słuġbowy i podpis kontrolera strefy,
d) ewentualne uwagi dotyczące parkowania
w strefie lub odmowy przyjęcia wezwaniaraportu;

15) zaĝwiadczenie – dokument wydany przez Prezydenta Miasta Zielona Góra, potwierdzający
uprawnienie niektórych uġytkowników drogi do
zerowej stawki opłaty za parkowanie w strefie,
zawierający markę, nr rejestracyjny pojazdu
oraz datę waġnoĝci.
Rozdział 2
Wysokość stawek opłaty za parkowanie w strefie
§ 3. 1. Ustala się wysokoĝć stawek za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie:
1) za pierwszą godzinę -2,00zł;
2) za drugą godzinę -2,40zł;
3) za trzecią godzinę -2,80zł;
4) za czwartą i kolejne godziny -2,00zł.
2. Jednorazową opłatę za postój w minutach
ustala się proporcjonalnie do stawek okreĝlonych
w ust. 1 w wysokoĝci nie mniejszej, niġ 0,50zł.
Rozdział 3
Opłaty abonamentowe, opłata zryczałtowana oraz
zerowa stawka opłaty
§ 4. Wprowadza się następujące opłaty abonamentowe za parkowanie pojazdów samochodowych
w strefie:
1) tygodniowy - 50,00zł;
2) miesięczny -120,00zł;
3) trzymiesięczny - 280,00zł.
§ 5. Wprowadza się miesięczną opłatę zryczałtowaną za parkowanie na prawach wyłącznoĝci na
zastrzeġonych stanowiskach postojowych (kopertach) wyznaczonych w strefie w wysokoĝci 350,00zł
za jedno stanowisko postojowe.
§ 6. Wprowadza się zerową stawkę opłaty dla
parkujących:
1) niepełnosprawnych posiadających kartę parkingową;

12) parkometr - urządzenie do sprzedaġy biletów
parkingowych;

2) przewoġących osoby niepełnosprawne posiadające waġną kartę parkingową;

13) opłata dodatkowa – kara za parkowanie
w strefie bez wymaganej opłaty lub za przekroczony czas parkowania;

3) oznakowane pojazdy, konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu osób niepełnosprawnych;

14) wezwanie-raport - dokument wystawiony przez
kontrolera strefy, wzywający parkującego
w strefie do wniesienia opłaty dodatkowej, zawierający w szczególnoĝci:

4) oznakowane pojazdy firm wykonujących prace
związane z remontami i utrzymaniem dróg oraz
zieleni przyulicznej, posiadających zaĝwiadczenie;
5) oznakowane pojazdy uġywane do celów specjalnych (np. pogotowia gazowego, energe-
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tycznego, ciepłowniczego, wodnokanalizacyjnego, miejskich słuġb komunalnych) w czasie
wykonywania zadaě;
6) pojazdy słuġbowe miejskich jednostek organizacyjnych lub wykorzystywane do celów słuġbowych zgodnie z odrębnymi przepisami;
7) posiadających kartę mieszkaěca strefy.
Sposób pobierania opłaty za parkowanie pojazdów
samochodowych w strefie
§ 7. 1. Opłaty za parkowanie w strefie pobiera się
w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godzinach 900 - 1600.
2. Parkujący w strefie, zobowiązani są do uiszczenia opłaty za parkowanie poprzez:
1) wykupienie, niezwłocznie po zaparkowaniu, biletu parkingowego w parkometrze za kwotę
odpowiadającą przewidywanemu czasowi parkowania;
2) uruchomienie usługi telekomunikacyjnej w zakresie naliczania opłaty przy pomocy telefonu
komórkowego;
3) wykupienie abonamentu w biurze;
zryczałtowanej

§ 13. 1. Parkujący pojazdem samochodowym
kwestionujący zasadnoĝć wystawienia wezwaniaraportu jest uprawniony do wniesienia reklamacji
do biura.
2. W wyniku wniesienia reklamacji biuro przeprowadza postępowanie wyjaĝniające.
§ 14. 1. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji przez biuro, parkujący jest uprawniony do złoġenia odwołania do Prezydenta Miasta.

Rozdział 4

4) uiszczenie w biurze
o której mowa w § 5.

Poz. 1085

opłaty,

§ 8. 1. Wykupiony bilet parkingowy lub abonament naleġy umieĝcić za przednią szybą na wierzchniej częĝci deski rozdzielczej wewnątrz pojazdu samochodowego w sposób pozwalający na stwierdzenie uiszczenia opłaty za parkowanie.
2. Identyfikator naleġy umieĝcić w sposób umoġliwiający odczytanie informacji o uiszczeniu opłaty.
3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do dokumentu potwierdzającego uprawnienie do korzystania z zerowej stawki opłaty.
§ 9. Niewykorzystanie biletu parkingowego na
jednym miejscu postojowym w strefie upowaġnia
do jego uġycia w innym miejscu w ramach opłaconego limitu czasu.
§ 10. Niepełne wykorzystanie opłaconego czasu
parkowania nie uprawnia do ġądania zwrotu uiszczonej opłaty.
Rozdział 5
Wysokość opłaty dodatkowej za nieuiszczenie
opłaty w strefie oraz sposób jej pobierania
§ 11. Okreĝla się wysokoĝć opłaty dodatkowej za
nieuiszczenie opłaty w strefie - w wysokoĝci 50,00zł.
§ 12. 1. Kontroler strefy stwierdzając nieopłacony postój - wystawia wezwanie-raport, który wręcza
parkującemu lub umieszcza za wycieraczką na
przedniej szybie pojazdu samochodowego.
2. W przypadku okreĝlonym w ust. 1 parkujący
zobowiązany jest do niezwłocznego uiszczenia opłaty dodatkowej w biurze lub na rachunek urzędu
wskazany w wezwaniu-raporcie.

2. Odwołanie składa się za poĝrednictwem biura
w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia
o nieuwzględnieniu reklamacji.
3. Rozstrzygnięcie odwołania przez Prezydenta
Miasta jest ostateczne.
§ 15. 1. Wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej
doręcza się właĝcicielowi lub współwłaĝcicielowi
pojazdu samochodowego, za parkowanie którego
nie uiszczono opłaty.
2. Od wezwania, o którym mowa w ust. 1, przysługuje uprawnienie do odwołania do Prezydenta
Miasta w terminie 7 dni od jego doręczenia.
3. Rozstrzygnięcie odwołania przez Prezydenta
Miasta jest ostateczne.
4. Naleġna, nieuiszczona opłata dodatkowa podlega przymusowemu ĝciągnięciu w trybie okreĝlonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji.
Rozdział 6
Wysokość opłaty dodatkowej za przekroczenie
czasu parkowania oraz sposób jej pobierania
§ 16. 1. W przypadku stwierdzenia przez kontrolerów strefy przekroczenia czasu parkowania wynikającego z wykupionego biletu parkingowego, wystawiane jest wezwanie-raport.
2. W przypadku okreĝlonym w ust. 1 parkującemu zostanie naliczona opłata w pełnych godzinach
za czas od godziny okreĝlonej na bilecie parkingowym do momentu jej wniesienia w biurze według
stawek okreĝlonych w niniejszej uchwale.
§ 17. 1. Opłatę za przekroczenie czasu parkowania w strefie parkujący jest zobowiązany niezwłocznie uiĝcić w biurze.
2. W przypadku zgłoszenia się parkującego do
biura dnia następującego po dniu wystawienia wezwania-raportu, za moment wniesienia opłaty
przyjmuje się godz. 1600 dnia wystawienia wezwania-raportu.
§ 18. 1. W przypadku nieuregulowania opłaty za
przekroczenie czasu parkowania w strefie zgodnie
z § 17 ust. 2, naliczona zostanie opłata dodatkowa
w wysokoĝci okreĝlonej w § 11.
2. W przypadku okreĝlonym w ust. 1 parkujący
zobowiązany jest do wniesienia opłaty dodatkowej
w wysokoĝci okreĝlonej w § 11 w biurze lub na rachunek urzędu.
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§ 19. Ustalenie opłaty dodatkowej poprzez wystawienie wezwania-raportu jest czynnoĝcią materialno-techniczną skutkującą wszczęciem administracyjnego postępowania egzekucyjnego bez obowiązku wydania decyzji administracyjnej.
Rozdział 7
Przepisy końcowe

publicznych w tej strefie (Dz. Urz. Woj. Lubus.
z 2006r. Nr 65, poz. 1441 z póğn. zm. 3).
§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.
§ 23. Uchwała wchodzi w ġycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

§ 20. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania
strefy rozpatruje Prezydent Miasta Zielona Góra.
§ 21. Traci moc uchwała nr LXVIII/615/06 Rady
Miasta Zielona Góra w sprawie ustalenia Strefy
Płatnego Parkowania i wysokoĝci stawek opłat za
parkowanie pojazdów samochodowych na drogach

Poz. 1085

Wiceprzewodniczący Rady
Marek Kamiński

3

Zmiany tekstu wymienionej uchwały zostały ogłoszone
w Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2007r. Nr 65, poz. 951, z 2009r. Nr 88,
poz. 1202 oraz z 2010r. Nr 45, poz. 675.
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Załącznik
do uchwały Nr VIII.80.2011
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 29 marca 2011r.

10 8

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 54

– 5675 –

Poz. 1086

1086
10 8 7

UCHWAŁA NR VIII.81.2011
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 29 marca 2011r.
sprawie ustalenia Podstrefy Płatnego Parkowania
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 – tekst jednolity z póğn.
zm.1) oraz art. 13b ust. 3 - 5 i art. 13f ust. 2 ustawy
z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 – tekst jednolity
z póğn. zm. 2) uchwala się, co następuje:

2. Opłata za pierwszą godzinę parkowania pojazdu samochodowego w podstrefie naliczana jest
po upływie 60 minut od rozpoczęcia parkowania.

§ 1. 1. Ustala się Podstrefę Płatnego Parkowania3
ograniczoną ulicami: Ułaěską, Dworcową, Sulechowską, Bohaterów Westerplatte (z wyłączeniem
pasa drogowego tej ulicy) oraz ulica Wazów na odcinku Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego do ulicy
Staszica („podstrefę”).

§ 3. Wprowadza się opłaty abonamentowe za
parkowanie w podstrefie w wysokoĝci jak w przepisach o Strefie Płatnego Parkowania4.

2. Graficzne przedstawienie obszaru podstrefy
okreĝla załącznik do uchwały.

§ 5. 1. Do sposobu pobierania opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w podstrefie stosuje się przepisy o Strefie Płatnego Parkowania6
z zastrzeġeniem ust. 2.

§ 2. 1. Ustala się wysokoĝć stawek za parkowanie pojazdów samochodowych w podstrefie:
1) za pierwszą godzinę - 1,00zł;
2) za drugą godzinę - 1,10zł;
3) za trzecią godzinę - 1,20zł;
4) za czwartą i kolejne godziny - 1.00zł.
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r.
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327
i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241
oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106,
poz. 675.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007r. Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008r.
Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009r.
Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323, z 2010r.
Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466 oraz
z 2011r. Nr 5, poz. 13.
3
Ustalonej uchwałą nr VIII.80.2011Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 29 marca 2011r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania

3. Jednorazową opłatę za postój w minutach
ustala się proporcjonalnie do stawek okreĝlonych
w ust. 1 w wysokoĝci nie mniejszej, niġ 0,50zł.

§ 4. Wprowadza się zerową stawkę opłaty dla
parkujących w podstrefie jak w przepisach o Strefie
Płatnego Parkowania5.

2. Niewykorzystanie biletu parkingowego na
jednym miejscu postojowym w podstrefie upowaġnia do jego uġycia wyłącznie w innym miejscu
w granicach podstrefy w ramach opłaconego limitu
czasu.
§ 6. Okreĝla się wysokoĝć opłaty dodatkowej za
nieuiszczenie opłaty za parkowanie w podstrefie lub
za przekroczenie opłaconego czasu parkowania
w podstrefie oraz sposób jej pobierania jak
w przepisach o Strefie Płatnego Parkowania7.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.
§ 8. Uchwała wchodzi w ġycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Wiceprzewodniczący Rady
Marek Kamiński

4

Jak w odnoĝniku nr 3.
Jak w odnoĝniku nr 3.
Jak w odnoĝniku nr 3.
7
Jak w odnoĝniku nr 3.
5
6
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do uchwały Nr VIII.81.2011
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 29 marca 2011r.
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UCHWAŁA NR X/36/11
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE
z dnia 30 marca 2011r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Kożuchów
Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 wrzeĝnia
1991r. o systemie oĝwiaty (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 z póğn. zm.1) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15
i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z póğn. zm.2) uchwala się, co następuje:

a) język obcy

§ 1. Przedszkola publiczne prowadzone przez
Gminę Koġuchów zapewniają bezpłatne nauczanie,
wychowanie i opiekę w czasie od godziny 7.00 do
godziny 12.00 w dniach pracy przedszkola.

e) koncerty umuzykalniające
§ 3. 1. Wysokoĝć opłat za ĝwiadczenia, o których
mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 wynosi 2,20zł za kaġdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.

§ 2. 1. Za ĝwiadczenia w czasie przekraczającym
wymiar zajęć, o których mowa w § 1, pobierane są
opłaty.

2. Wysokoĝć opłat za ĝwiadczenia, o których
mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 za jedno dziecko za godzinę
zajęć, w których uczestniczy wynosi:

2. Ĝwiadczenia, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) naukę, opiekę i wychowanie w czasie przekraczającym wymiar zajęć o których mowa w § 1
2) zajęcia dodatkowe:

b) rytmika
c) taniec towarzyski
d) przedstawienia teatralne

a) język obcy – 5,00zł
b) rytmika – 2,40zł
c) taniec towarzyski - 2,40zł
d) przedstawienia teatralne – 6,30zł
e) koncerty umuzykalniające – 6,30zł

1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005r.
Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131,
poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144,
poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42,
poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818,
Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008r. Nr 70, poz. 416,
Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009r.
Nr 6, poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241,
Nr 219, poz. 1705, z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320,
Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241,
z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106,
poz. 675.
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§ 4. Nie pobiera się opłat okreĝlonych w § 3
ust. 1 za dni nieobecnoĝci dziecka w przedszkolu.
§ 5. Zakres ĝwiadczeě, zasady pobierania opłat
miesięcznych za ĝwiadczenia, termin obowiązywania umowy oraz warunki jej wypowiadania okreĝla
umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola, a rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koġuchowa.
§ 7. Uchwała wchodzi w ġycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Dusza
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UCHWAŁA NR X/38/11
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE
z dnia 30 marca 2011r.
w sprawie zasad przekazywania sołectwom Gminy Kożuchów składników mienia do korzystania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art 40 ust. 2
pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póğn.
zm.1) Rada Miejska w Koġuchowie uchwala, co następuje:

§ 5. Mienie przekazywane sołectwom powinno
słuġyć:

§ 1. Burmistrz Koġuchowa przekazuje sołectwom
Gminy Koġuchów składniki mienia komunalnego do
korzystania zgodnie z zasadami okreĝlonymi w niniejszej uchwale.

3) prowadzeniu działalnoĝci kulturalnej, sportowej, edukacyjnej, poġytku publicznego;

§ 2. Przekazaniu sołectwu do korzystania podlegać moġe mienie połoġone i znajdujące się na obszarze danego sołectwa w tym:
1) nieruchomoĝci niezabudowane;

3) lokale uġytkowe;
4) mienie ruchome.
§ 3. 1. Burmistrz Koġuchowa przekazuje mienie
komunalne sołectwom z własnej inicjatywy lub na
wniosek sołectwa.
2. Z wnioskiem występuje sołtys na podstawie
uchwały zebrania wiejskiego.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 winien zawierać cel, na jaki mienie będzie wykorzystywane.
4. W przypadku przekazywania mienia ruchomego nie jest potrzebna uchwała zebrania wiejskiego.

1

jest

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006r.
Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241;
z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146; Nr 40, poz. 230., Nr 106, poz. 675.
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2) rozwojowi inicjatyw lokalnych;

4) tworzeniu bazy do integrowania społecznoĝci
lokalnej;
5) tworzeniu bazy do rozwoju dzieci i młodzieġy
§ 6. 1. Przekazanie mienia następuje na podstawie zarządzenia Burmistrza Koġuchowa.
2. Koszty związane z eksploatacją przekazanego
mienia okreĝla porozumienie zawarte pomiędzy
Burmistrzem Koġuchowa a sołectwem.

2) budynki wolnostojace;

§ 4. Mienie komunalne przekazywane
w formie uġyczenia na czas nieokreĝlony.

1) prowadzeniu działalnoĝci statutowej sołectwa;

3. Do czynnoĝci prawnych w sołectwie związanych z przejęciem mienia i jego właĝciwym uġytkowaniem jest sołtys danego sołectwa.
§ 7. Zwrot przekazanego mienia moġe nastąpić:
1) z inicjatywy Burmistrza Koġuchowa, w przypadku korzystania z przekazanego mienia niezgodnie z przeznaczeniem;
2) na wniosek sołtysa poparty uchwałą zebrania
wiejskiego, w przypadku, gdy mienie stało się
zbędne sołectwu.
§ 8. Nadzór nad wykorzystywaniem przekazanego mienia sołectwu sprawuje Burmistrz Koġuchowa.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koġuchowa.
§ 10. Uchwała wchodzi w ġycie w terminie 14 dni
od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Dusza
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UCHWAŁA NR IV/17/11
RADY GMINY MASZEWO
z dnia 30 marca 2011r.
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Maszewo z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok
Na podstawie art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalnoĝci poġytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 153)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, roczny program współpracy Gminy Maszewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalnoĝć
poġytku publicznego na 2011 rok.
DZIAŁ I
Cel główny i cele szczegółowe programu.
§ 2. Głównym celem programu jest budowanie
partnerstwa pomiędzy Gminą Maszewo oraz organizacjami pozarządowymi oraz efektywne wykonywanie zadaě publicznych w sferze zadaě publicznych
okreĝlonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalnoĝci poġytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 153) w zakresie
odpowiadającym zadaniom Gminy Maszewo.
DZIAŁ II
Zasady współpracy.
§ 3. Współpraca Gminy Maszewo będzie odbywać się na zasadach pomocniczoĝci, suwerennoĝci
stron, partnerstwa, efektywnoĝci, uczciwej konkurencji i jawnoĝci.
DZIAŁ III
Zakres przedmiotowy
§ 4. Obszar współpracy Gminy Maszewo z organizacjami obejmuje sferę zadaě publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.
DZIAŁ IV
Formy współpracy
§ 5. Współpraca Gminy Maszewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy odbywać się będzie
w szczególnoĝci w formach:
1) Powierzania zadania (finansowania)
wspierania zadania (współfinansowania),

oraz

2) Udzielanie pomocy organizacjom w pozyskiwaniu ĝrodków z innych ğródeł poprzez wydawanie referencji składanym projektom oraz
udzielanie poġyczek na realizację zadaě.
3) Wzajemnego informowania się o planowanych
kierunkach działalnoĝci i współdziałania w celu
harmonizacji tych kierunków,

4) Konsultowania projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalnoĝci
tych organizacji, w szczególnoĝci poprzez zamieszczanie projektów aktów normatywnych
na stronie internetowej Gminy Maszewo,
5) Promocji działalnoĝci organizacji pozarządowych w zakresie wykonywanych zadaě na stronie internetowej Gminy Maszewo oraz
w lokalnych mediach,
6) Pomocy w nawiązaniu przez organizacje pozarządowe kontaktów ponadgminnych i międzynarodowych poprzez udzielenie rekomendacji
organizacjom starającym się nawiązać takie
kontakty
DZIAŁ V
Zadania priorytetowe
§ 6. Jako zadania priorytetowe samorządu
gminnego w roku 2011 okreĝla się zadania z zakresu:
1) Kultury, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami Zadanie: wspieranie działalnoĝci kulturalnej poprzez organizację konkursów, spotkaě,
warsztatów, konferencji, wydawanie niekomercyjnych publikacji o zasięgu powiatowym.
2) Kultury fizycznej i sportu Zadanie: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zawodów sportowych, organizację przedsięwzięć dotyczących sportu dla róġnych ĝrodowisk o zasięgu gminnym, powiatowym
i wojewódzkim.
3) Turystyki Zadanie: promocja walorów turystycznych poprzez organizację imprez turystycznych, promocję produktu regionalnego
oraz wydawanie niekomercyjnych publikacji.
4) Pomocy społecznej, promocji i ochrony zdrowia . Zadanie: wspieranie osób niepełnosprawnych w zakresie integracji ze ĝrodowiskiem
oraz rozwijanie ich zainteresowaě i uzdolnieě.
wspieranie działaě w zakresie profilaktyki
zdrowotnej.
5) Porządku i bezpieczeěstwa publicznego. Zadanie: promowanie zachowaě i zapewnianie bezpieczeěstwa osobom przebywającymi nad wodami w gminie Maszewo.
6) Współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Zadanie: wspieranie rozwoju społeczeěstwa
obywatelskiego na terenie Gminy Maszewo.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 54

– 5680 –

DZIAŁ VI
Okres realizacji
§ 7. Realizacja zaplanowanych zadaě odbędzie
się w roku kalendarzowym 2011.
DZIAŁ VII
Sposób realizacji programu
§ 8. W realizacji programu uczestniczą: Rada
Gminy Maszewo, Wójt Gminy Maszewo oraz jednostki organizacyjne Gminy Maszewo. Przedmiotowy program jest realizowany zgodnie z okreĝlonymi
formami wymienionymi w dziale IV.
§ 9. Wysokoĝć ĝrodków przeznaczonych na realizacje programu w budġecie na rok 2011 wynosi
25.000 złotych.
DZIAŁ VIII
Informacja o sposobie tworzenia programu oraz
przebiegu konsultacji.
§ 10. Program współpracy Gminy Maszewo
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalnoĝć poġytku publicznego na
2011 rok został utworzony na podstawie analizy
zrealizowanego programu z 2010r. oraz zaopiniowany w trybie Zarządzenia Nr 10/2011 Wójta Gminy
Maszewo z dnia 07 marca 2011 roku w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego
programu współpracy Gminy Maszewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoĝci
poġytku publicznego i o wolontariacie, na 2011 rok.
DZIAŁ IX
Tryb powoływania i zasady działania komisji
konkursowych do opiniowania ofert w otwartych
konkursach ofert
§ 11.
1) Wójt Gminy Maszewo powołuje komisję konkursową w celu opiniowania złoġonych ofert.
W skład komisji konkursowej wchodzi trzech
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przedstawicieli Urzędu Gminy oraz dwóch
przedstawicieli reprezentujących organizacje
pozarządowe. W pracach Komisji konkursowej
mogą uczestniczyć takġe, z głosem doradczym,
osoby posiadające wiedzę specjalistyczną
w dziedzinie obejmującej zakres zadaě publicznych, których konkurs dotyczy. W otwartym
konkursie ofert moġe zostać wybrana więcej niġ
jedna oferta. Ogłoszenie wyników wyboru zawiera w szczególnoĝci :
1. nazwę oferenta;
2. nazwę zadania publicznego;
3. wysokoĝć przyznanych ĝrodków.

2) Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się
niezwłocznie po wyborze ofert w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeě w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy Maszewo .
DZIAŁ X
Adresaci programu
§ 12. W otwartym konkursie ofert uczestniczą
organizacje pozarządowe, podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy.
DZIAŁ XI
Postanowienia końcowe
§ 13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy ustawy o działalnoĝci poġytku publicznego i o wolontariacie, Kodeksu Cywilnego, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zamówieniach publicznych.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 15. Uchwała wchodzi w ġycie po upływie
14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Marzanna Zbierzak
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UCHWAŁA NR VIII/56/2011
RADY GMINY DESZCZNO
z dnia 31 marca 2011r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie
drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
Nr z 2001r. 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 40 ust. 8
i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.),
Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele nie związane
z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem
i ochroną dróg, dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym,
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeě infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego,
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłącznoĝci w celach innych niġ wymienione w pkt 1 - 3.
§ 2. 1. Za zajęcie 1m2 powierzchni jezdni pasa
drogowego dróg gminnych, o którym mowa w § 1
pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za kaġdy
dzieě zajęcia:
1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokoĝci - 3,00zł,
2) przy zajęciu jezdni pow. 20% do 50% szerokoĝci
- 5,00zł,
3) przy zajęciu jezdni pow. 50% do całkowitego
zajęcia jezdni - 8,00zł.
2. Stawki okreĝlone w ust. 1 pkt 1 stosuje się takġe do chodników, poboczy, placów, zatok autobusowych, ĝcieġek rowerowych i ciągów pieszych.
3. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za kaġdy
dzieě zajęcia 1m2 pasa drogowego w wysokoĝci
1,50zł.
4. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy
niġ 24 godziny jest traktowany jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzieě.
§ 3. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa
w § 1 pkt 3 ustala się następujące dzienne stawki
opłat za 1m2 powierzchni:
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1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy
obiektu handlowego lub usługowego:
a) poza terenem zabudowanym - 0,50zł,
b) w terenie zabudowanym - 0,60zł,
2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy
innych obiektów - 0,50zł,
3) reklamy - 1,30zł
§ 4. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym
mowa w § 1 pkt 2 i 3 ustala się następujące roczne
stawki opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego
dróg gminnych zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:
1) poza obszarem zabudowanym - 8,00zł,
2) w obszarze zabudowanym - 16,00zł,
3) na drogowym obiekcie inġynierskim - 80,00zł.
2. Roczne stawki opłat w wysokoĝci okreĝlonej
w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokoĝć rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do
liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
4. Roczna stawka opłaty za zajęcie 1m2 pasa
drogowego związana z umieszczeniem w pasie drogowym urządzeě infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, będzie waloryzowana kaġdego roku w oparciu o Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie ĝredniorocznego wskağnika cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni.
§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Deszczno nr
XIV/87/2004 z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie
ustalenia wysokoĝci opłat za zajecie pasa drogowego dróg gminnych.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Deszczno.
§ 7. Uchwała wchodzi w ġycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Koper
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UCHWAŁA NR VIII/37/11
RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE
z dnia 31 marca 2011r.
w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobiegniewie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9) lit. h Ustawy z dnia
8 marca
1990r.
o samorządzie
gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póğn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Nadaje się Statut Oĝrodkowi Pomocy Społecznej w Dobiegniewie, którego treĝć stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XIV/120/2004 Rady
Miejskiej
w Dobiegniewie
z dnia
29.04.2004r.
w sprawie Statutu Oĝrodka Pomocy Społecznej
w Dobiegniewie.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Dobiegniewa.

§ 2. Siedzibą i terenem działania OPS jest Miasto
i Gmina Dobiegniew.
§ 3. Bieġący nadzór nad działalnoĝcią OPS sprawuje Burmistrz Dobiegniewa.
Rozdział II
Zakres działalności
§ 4. 1. OPS realizuje własne i zlecone gminie zadania z zakresu pomocy społecznej polegające
w szczególnoĝci na:
1) przyznawaniu i wypłacaniu
ustawą ĝwiadczeě;

przewidzianych

2) pracy socjalnej;

§ 4. Uchwała wchodzi w ġycie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

3) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr inż. Tomasz Karpiński

4) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na ĝwiadczenie z pomocy społecznej;

Załącznik
do uchwały Nr VIII/37/11
Rady Miejskiej w Dobiegniewie
z dnia 31 marca 2011r.
Statut Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dobiegniewie
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Oĝrodek Pomocy Społecznej w Dobiegniewie zwany dalej OPS jest budġetową jednostką
organizacyjną Miasta i Gminy Dobiegniew utworzoną na podstawie Uchwały Nr XXX/217/93 Rady Miasta i Gminy w Dobiegniewie z dnia 22.06.1993r. celem realizacji własnych i zleconych gminie zadaě
z zakresu pomocy społecznej.
2. Oĝrodek działa w oparciu o przepisy:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z póğn. zm.),
2) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362
z póğn. zm.),
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240
z póğn. zm.),

5) realizacji zadaě wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
6) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej
i samopomocy w ramach zidentyfikowanych
potrzeb.
2.
OPS realizuje zadania własne gminy
zgodnie z wymaganiami ustawowymi oraz z wymogami okreĝlonymi przez Radę Miejską w Dobiegniewie, natomiast zadania zlecone zgodnie z ustaleniami przekazanymi przez administrację rządową.
§ 5. W ramach zadaě okreĝlonych w § 4 ust. 1
OPS wykonuje:
1. Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, do których naleġy:
1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy
społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem
jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, zagroġonych wykluczeniem społecznym;
2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie
pomocy społecznej;
3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku
oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

4) innych właĝciwych aktów prawnych,

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;

5) niniejszego Statutu.

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
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6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych
na pokrycie wydatków powstałych w wyniku
zdarzenia losowego;
7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych
na pokrycie wydatków na ĝwiadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i moġliwoĝci uzyskania ĝwiadczeě na podstawie przepisów
o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym
Funduszu Zdrowia;
8) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych
w formie biletu kredytowanego;
9) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznoĝcią sprawowania
bezpoĝredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub cięġko chorym członkiem rodziny oraz
wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem
lub rodzeěstwem;
10) praca socjalna;
11) organizowanie i ĝwiadczenie usług opiekuěczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych
usług opiekuěczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi;
12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuěczo – wychowawczych wsparcia
dziennego lub mieszkaniach chronionych;
13) tworzenie gminnego systemu
i opieki nad dzieckiem i rodziną;

profilaktyki

14) doġywianie dzieci;
15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
16) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatnoĝci za pobyt mieszkaěca
gminy w tym domu;
17) pomoc osobom mającym trudnoĝci w przystosowaniu się do ġycia po zwolnieniu z zakładu
karnego;
18) sporządzanie sprawozdawczoĝci oraz przekazywanie jej właĝciwemu wojewodzie, równieġ
w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;
19) utrzymanie OPS, w tym zapewnienie ĝrodków
na wynagrodzenia pracowników;
20) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
21) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne
okreĝlonych w przepisach o ĝwiadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze ĝrodków
publicznych.
2. Zadania własne gminy, do których naleġy:
1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków,
poġyczek oraz pomocy w naturze;
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3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach
pomocy społecznej i oĝrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób
wymagających opieki;
4) podejmowanie innych zadaě z zakresu pomocy
społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb
gminy, w tym tworzenie i realizacja programów
osłonowych;
5) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy
w Strzelcach Krajeěskich w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji
o wolnych miejscach pracy, upowszechniania
informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.
3.
Zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej realizowane przez gminę, do których naleġy:
1) organizowanie i ĝwiadczenie specjalistycznych
usług opiekuěczych w miejscu zamieszkania
dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych
na pokrycie wydatków związanych z klęską ġywiołową lub ekologiczną;
3) prowadzenie i rozwój infrastruktury ĝrodowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
4) realizacja zadaě wynikających z rządowych
programów pomocy społecznej, mających na
celu ochronę poziomu ġycia osób, rodzin i grup
społecznych oraz rozwój specjalistycznego
wsparcia;
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
a takġe udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których
mowa w art. 5a Ustawy o pomocy społecznej
oraz cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na
pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
6) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie
opieki.
4.
Zadania wynikające z innych ustaw
(np. Ustawa o ĝwiadczeniach rodzinnych, Ustawa
o dodatkach mieszkaniowych, Ustawa o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów, Ustawa
o ochronie zdrowia psychicznego, Ustawa o zatrudnieniu socjalnym, Ustawa o działalnoĝci poġytku
publicznego i o wolontariacie itp).
§ 6. 1. Zadania z zakresu pomocy społecznej OPS
realizuje we współdziałaniu i współpracy z działającymi na terenie gminy instytucjami, organizacjami,
Koĝciołem Katolickim, innymi koĝciołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami,
pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
2. W zakresie realizacji zadaě OPS współdziała
ponadto z samorządem Województwa Lubuskiego
i samorządem Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
oraz z administracją rządową w Województwie Lubuskim ustalającą sposób realizacji tych zadaě.
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3. OPS przy realizacji zadaě współpracuje takġe z
jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej
oraz innymi instytucjami i organizacjami z poza terenu gminy.
§ 7. OPS realizuje remonty i inwestycje słuġące
do wykonywania swoich zadaě w zakresie ustalonym przez Radę Miejską i Burmistrza Dobiegniewa.
Rozdział III
Organizacja i Zarządzanie
§ 8. 1. OPS kieruje Kierownik, który odpowiada
za całokształt działalnoĝci jednostki, działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Dobiegniewa.
2. Do czynnoĝci przekraczających zakres okreĝlony pełnomocnictwem wymagana jest odrębna
zgoda Burmistrza Dobiegniewa.
3. Kierownika OPS zatrudnia i zwalnia Burmistrz
Dobiegniewa.
4. Zwierzchnikiem słuġbowym Kierownika OPS
jest Burmistrz Dobiegniewa.
5. W razie nieobecnoĝci Kierownika, zadania
związane z bieġącym zarządzaniem OPS wykonuje
w imieniu Kierownika OPS pisemnie upowaġniony
przez niego pracownik.
§ 9. 1. Kierownik OPS odpowiada przed Radą
Miejską oraz Burmistrzem Dobiegniewa za właĝciwą
realizację przypisanych OPS zadaě oraz za prawidłowe wykorzystanie powierzonych OPS ĝrodków
finansowo – rzeczowych.
2. Kierownik OPS składa Radzie Miejskiej w Dobiegniewie coroczne sprawozdanie z działalnoĝci
OPS oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy
społecznej.
§ 10. Do obowiązków i uprawnieě Kierownika
OPS naleġy w szczególnoĝci:
1. zapewnienie właĝciwej organizacji pracy, dokonywanie podziału zadaě dla poszczególnych
stanowisk pracy,
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4. nadzór organizacyjny i słuġbowy nad zatrudnionymi w OPS pracownikami.
§ 11. OPS wykonuje swoje zadania poprzez osoby zatrudnione na wyodrębnionych stanowiskach
pracy.
§ 12. Szczegółową strukturę organizacyjną OPS
ustala Burmistrz Dobiegniewa, na wniosek Kierownika OPS, w „ Regulaminie Organizacyjnym Oĝrodka Pomocy Społecznej w Dobiegniewie”
§ 13. Rada Miejska w Dobiegniewie uchwala zasady odpłatnoĝci za ĝwiadczenia z zakresu pomocy
społecznej realizowane przez OPS.
Rozdział IV
Gospodarka finansowa i mienie
§ 14. OPS prowadzi gospodarkę finansową na
zasadach obowiązujących w samorządowych jednostkach budġetowych.
§ 15. Działalnoĝć OPS jest finansowana w zakresie zadaě własnych ze ĝrodków budġetu Miasta
i Gminy Dobiegniew oraz w zakresie zadaě zleconych ze ĝrodków przekazanych przez administrację
rządową na ich realizację.
§ 16. OPS moġe korzystać ze ĝrodków pozabudġetowych, tj. moġe przyjmować i dysponować darami rzeczowymi oraz innymi ĝwiadczeniami społecznymi, które winny być przeznaczone na cele
wskazane przez ofiarodawcę.
§ 17. Podstawą gospodarki finansowej OPS jest
roczny plan finansowy uchwalony przez Radę Miejską w Dobiegniewie.
§ 18. W zakresie prowadzenia gospodarki finansowej oraz gospodarowania powierzonym mieniem
OPS kieruje się zasadami rzetelnoĝci, efektywnoĝci
i celowoĝci ich wykorzystania.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 19. Statut OPS nadaje Rada Miejska w Dobiegniewie.

2. wykonywanie czynnoĝci wynikających ze stosunku pracy w stosunku do osób zatrudnionych
w OPS,

§ 20. Zmiana postanowieě Statutu wymaga zachowania trybu okreĝlonego dla jego uchwalenia.

3. podejmowanie koniecznych decyzji w sprawach dotyczących merytorycznej działalnoĝci
OPS,

§ 21. Reorganizacja lub likwidacja OPS następuje
z mocy stosownej uchwały Rady Miejskiej w Dobiegniewie.
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UCHWAŁA NR VII.33.2011
RADY GMINY GÓRZYCA
z dnia 31 marca 2011r.
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Pamięcinie
Na podstawie art. 59 ust. 1 i 2 w związku z art. 5c
pkt 1 ustawy z dnia 7 wrzeĝnia 1991r. o systemie
oĝwiaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z póġn.
zm.), art. 18 ust. 2 pkt 9 litera h ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. nr 142, poz. 1591 z póğn. zm.) oraz art. 12
ust. 1 pkt 2, ust. 3 i 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157,
poz. 1240 z póğn. zm.) po uzyskaniu opinii Lubuskiego Kuratora Oĝwiaty w Gorzowie Wlkp., Rada Gminy Górzyca uchwala, co następuje:
§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2011r. likwiduje się jednostkę budġetową gminy Górzyca - Szkołę Podstawową w Pamięcinie wraz z oddziałem przedszkolnym roku zerowego funkcjonującym przy tej Szkole.
§ 2. Uczniowie likwidowanej Szkoły będą kontynuować naukę w Niepublicznej Szkole Podstawowej
z Oddziałami Przedszkolnymi w Pamięcinie ze szkołą
Filialną w Ġabicach w klasach I-VI i oddział przedszkolny, o uprawnieniach szkoły publicznej, mieszczącej się w budynku likwidowanej Szkoły w Pamięcinie - wpisanej do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Górzyca, dla której to szkoły
organem prowadzącym jest „Fundacja Kształcenia
Kreatywnego” z siedzibą w Górzycy ul. Kostrzyěska
13A, 69-113 Górzyca.

§ 3. Obwód likwidowanej Szkoły obejmujący
miejscowoĝci: Laski Lubuskie, Pamięcin i Radówek
przejmuje Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Pamięcinie ze Szkołą
Filialną w Ġabicach.
§ 4. Dokumentację likwidowanej Szkoły przejmuje Wójt Gminy Górzyca, z wyjątkiem dokumentacji
przebiegu nauczania, którą przejmuje Lubuski Kurator Oĝwiaty.
§ 5. 1. Naleġnoĝci i zobowiązania likwidowanej
Szkoły przejmuje Urząd Gminy Górzyca.
2. Majątek likwidowanej Szkoły pozostaje własnoĝcią Gminy Górzyca.
3. Mienie ruchome i nieruchome, będące na stanie i uġytkowaniu likwidowanej Szkoły, w tym pomoce dydaktyczne przeznacza się na cele prowadzenia niepublicznej szkoły podstawowej o której
mowa w § 2 uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Górzyca.
§ 7. Uchwała wchodzi w ġycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Bańka
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UCHWAŁA NR VII.34.2011
RADY GMINY GÓRZYCA
z dnia 31 marca 2011r.
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Gen. J .H. Dąbrowskiego w Żabicach
Na podstawie art. 59 ust. 1 i 2 w związku z art. 5c
pkt 1 ustawy z dnia 7 wrzeĝnia 1991r. o systemie
oĝwiaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z póġn.
zm.), art. 18 ust. 2 pkt 9 litera h ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. nr 142, poz. 1591 z póğn. zm.) oraz art. 12
ust. 1 pkt 2, ust. 3 i 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157,
poz. 1240 z póğn. zm.) po uzyskaniu opinii Lubuskiego Kuratora Oĝwiaty w Gorzowie Wlkp., Rada Gminy Górzyca uchwala, co następuje:
§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2011r. likwiduje się jednostkę budġetową gminy Górzyca - Szkołę Podsta-

wową im. Gen. J .H. Dąbrowskiego w Ġabicach wraz
z oddziałem przedszkolnym roku zerowego funkcjonującym przy tej Szkole.
§ 2. Uczniowie likwidowanej Szkoły będą kontynuować naukę w Niepublicznej Szkole Podstawowej
z Oddziałami Przedszkolnymi w Pamięcinie ze Szkołą Filialną w Ġabicach w klasach I-VI i oddział przedszkolny, o uprawnieniach szkoły publicznej, mieszczącej się w budynku likwidowanej Szkoły w Ġabicach - wpisanej do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Górzyca, dla której to szkoły
organem prowadzącym jest „Fundacja Kształcenia
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Kreatywnego” z siedzibą w Górzycy ul. Kostrzyěska
13A, 69-113 Górzyca.

2. Majątek likwidowanej Szkoły pozostaje własnoĝcią Gminy Górzyca.

§ 3. Obwód likwidowanej Szkoły obejmujący
miejscowoĝci: Spudłów i Ġabice przejmuje Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Pamięcinie ze Szkołą Filialną w Ġabicach.

3. Mienie ruchome i nieruchome, będące na stanie i uġytkowaniu likwidowanej Szkoły, w tym pomoce dydaktyczne przeznacza się na cele prowadzenia niepublicznej szkoły podstawowej o której
mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Dokumentację likwidowanej Szkoły przejmuje Wójt Gminy Górzyca, z wyjątkiem dokumentacji
przebiegu nauczania, którą przejmuje Lubuski Kurator Oĝwiaty.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Górzyca.

§ 5. 1. Naleġnoĝci i zobowiązania likwidowanej
Szkoły przejmuje Urząd Gminy Górzyca.

§ 7. Uchwała wchodzi w ġycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Bańka
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UCHWAŁA NR VII.38.2011
RADY GMINY GÓRZYCA
z dnia 31 marca 2011r.
w sprawie Programu współpracy Gminy Górzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 i art. 18 ust. 2
pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalnoĝci poġytku publicznego i wolontariacie
(Dz. U. z 2010r, Nr 234, poz. 1536) Rada Gminy Górzyca uchwala, co nastepuje:
§ 1. Uchwala się roczny Program współpracy
Gminy Górzyca z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalnoĝć poġytku
publicznego, który stanowi załącznik do niniejszej
uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Górzyca.
§ 3. Uchyla się uchwałę Nr VI.32.2011 Rady
Gminy Górzyca z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie
Programu Współpracy Gminy Górzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalnoĝć poġytku publicznego na 2011 rok.
§ 4. Uchwała wchodzi w ġycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Bańka
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Załącznik
do uchwały Nr VII.38.2011
Rady Gminy Górzyca
z dnia 31 marca 2011r.
Program współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2011
I

WSTĘP

Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalnoĝci poġytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.), inaczej zwane
organizacjami non – profit, organizacjami wolontarystycznymi, organizacjami społecznymi lub trzecim
sektorem, stanowią waġne ogniwo aktywnoĝci społeczno- gospodarczej nowoczesnego demokratycznego paěstwa. Obszarem aktywnoĝci tych organizacji jest przede wszystkim: upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu, pomoc społeczna, działalnoĝć
charytatywna , ochrona zdrowia i edukacja , kultura
i ochrona dziedzictwa narodowego, a takġe wiele
innych rodzajów działalnoĝci dla dobra publicznego.
Działania tych organizacji stanowią istotne uzupełnienie działaě organów administracji publicznej,
często wyręczają te organy w realizacji ich zadaě.
Program współpracy Gminy Górzyca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi
działalnoĝć poġytku publicznego, ma słuġyć rozwojowi demokracji lokalnej, precyzować zakres współdziałania i okreĝlać jego reguły. Zgodnie z załoġeniami ustawy o działalnoĝci poġytku publicznego
i wolontariacie program jest instrumentem słuġącym do ustalenia zasad wzajemnej współpracy
z organizacjami pozarządowymi.
1. Ilekroć mowa jest o:
a) Ustawie – rozumie się przez to Ustawę z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalnoĝci poġytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r.
Nr 96, poz. 873 ze zmianami);
b) Programie – rozumie się przez to Program
Współpracy Gminy Górzyca z Organizacjami
Pozarządowymi;
c) Dotacji – rozumie się przez to dotację
w znaczeniu przedstawionym w art. 2 pkt. 1
Ustawy;
d) Gminie – rozumie się przez to Gminę Górzyca;
e) Urzędzie – rozumie się przez to Urząd Gminy
w Górzycy;
f)

II

Podmiotach prowadzących działalnoĝć poġytku publicznego – rozumie się przez to
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy.
CELE PROGRAMU

Celem bezpoĝrednim Programu Współpracy Gminy
Górzyca z Organizacjami Pozarządowymi jest włączenie organizacji pozarządowych działających na
terenie gminy w proces rozwoju społeczno- kulturalnego gminy jak równieġ budowanie partnerstwa

Poz. 1094

między samorządem a sektorem pozarządowym,
które ma słuġyć zaspokajaniu potrzeb mieszkaěców
Gminy Górzyca oraz okreĝlenie czytelnych zasad
w zakresie wspierania przez samorząd działaě organizacji pozarządowych poprzez powierzanie im
ustawowych zadaě gminy. Program umoġliwia organizacjom pozarządowym indywidualne wystąpienie z ofertą realizacji projektów konkretnych zadaě
publicznych, które obecnie prowadzone są przez
samorząd.
1. Powyġsze cele będą realizowane poprzez:
1) wzajemne informowanie się o planowanych
kierunkach działaě w celu zharmonizowania
tych kierunków;
2) wspólnego ustalenia
współpracy;

rocznego

programu

3) zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji
zadaě publicznych;
4) udzielanie wsparcia rzeczowego i organizacyjnego przy realizacji zleconych zadaě publicznych (udostępnienie pomieszczeě, urządzeě,
pomoc kadrowa);
5) udostępnienie obiektów Gminnego Oĝrodka
Kultury (CSPN oraz Kompleks SportowoRehabilitacyjny na zasadach okreĝlonych
w uchwałach Rady Gminy w Górzycy nr XXI/
253/2001 z dnia 31 grudnia 2001r. w sprawie
przyjęcia regulaminu korzystania z Wielofunkcyjnej Sali Sportowej Centrum Spotkaě PolskoNiemieckich oraz XIV/96/08 w sprawie regulaminu korzystania z boisk sportowych).
6) udzielania informacji dotyczącej moġliwoĝci
pozyskania ĝrodków z funduszy unijnych;
7) wspieranie zleconych zadaě, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
Zakres wsparcia organizacyjnego ustalany jest
w trakcie analizy wniosku, w porozumieniu
z organizacją.
2. Program współpracy opiera się na podstawowych
zasadach:
1) pomocniczoĝci przy suwerennoĝci stron - organy administracji publicznej uznają odrębnoĝć
i suwerennoĝć
zorganizowanych
wspólnot
obywateli oraz ich prawo do samodzielnego
definiowania
i rozwiązywania
problemów
i w tym zakresie współpracują z tymi organizacjami a takġe wspierają ich działalnoĝć;
2) zasady partnerstwa –organizacje pozarządowe,
na zasadach i w formie okreĝlonej w ustawie
uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu
problemów społecznych, wypracowywaniu
sposobów ich rozwiązania oraz wykonywaniu
zadaě publicznych;
3) efektywnoĝci – samorząd udziela pomocy organizacjom pozarządowym w celu prowadzenia
nowatorskich i bardziej efektywnych działaě,
wspólnie dąġą do osiągnięcia moġliwie najlepszych efektów w realizacji zadaě publicznych,
przestrzegając zasad uczciwej konkurencji oraz
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z zachowaniem wymogów ustawy o finansach
publicznych;
4) jawnoĝci – procedury postępowania przy realizacji zadaě publicznych przez organizacje pozarządowe , sposób udzielania oraz wykonywania
zadania są jawne. Oznacza to udostępnienie
organizacjom informacji o zamiarach, celach
i ĝrodkach przeznaczonych na realizację zadaě
publicznych.
III

ZAKRES PODMIOTOWY

Program współpracy dotyczy prowadzących działalnoĝć na terenie gminy Górzyca organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalnoĝć
poġytku
publicznego
wymienionych
w art. 3 ust. 3 Ustawy. Naleġą do nich w szczególnoĝci:
stowarzyszenia;
fundacje;
osoby prawne i jednostki organizacyjne koĝciołów i związków wyznaniowych;
stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
IV
ZAKRES PRZEDMIOTOWY (OBSZAR DZIAŁANIA)
1. Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu
współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalnoĝć poġytku
publicznego jest prowadzenia tej działalnoĝci na
terenie Gminy Górzyca oraz na rzecz jej mieszkaěców w następujących obszarach (okreĝlonych
w art. 4 ust. 1 ustawy o działalnoĝci poġytku publicznego)
1) Upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
2) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
3) Pomocy społecznej ;
4) Ochrony i promocji zdrowia;
5) Profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym;
6) Działalnoĝci wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczoĝci;
7) Działalnoĝci wspomagającej rozwój wspólnot
i społecznoĝci lokalnych;
8) Nauki, edukacji oĝwiaty i wychowania;
9) Wypoczynku dzieci i młodzieġy;
10) Działaě na rzecz integracji europejskiej oraz
rozwoju kontaktów i współpracy między Społeczeěstwami;
11) Ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
12) Ratownictwa i ochrony ludnoĝci;
13) Działalnoĝci wspomagającej technicznie, szkoleniowo informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których
mowa w rozdziale III w zakresie okreĝlonym
w pkt. 1-12
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2. Priorytetowymi dziedzinami działania w roku 2011
będą zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz
ochrony i promocji zdrowia.
V

FORMY WSPÓŁPRACY

Do podstawowych form współpracy zaliczamy:
1. Pozafinansowe formy współpracy to: wzajemne
informowanie się o planowanych kierunkach działania, konsultowanie projektów aktów prawnych
w dziedzinach dotyczących działalnoĝci statutowej
organizacji pozarządowych i innych podmiotów
prowadzących działalnoĝć poġytku publicznego
2. Zlecanie organizacjom pozarządowym oraz
uprawnionym podmiotom, realizacji zadaě publicznych na zasadach okreĝlonych w ustawie, które moġe mieć formy: - powierzania wykonania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na
finansowanie ich realizacji lub - wspieranie takich
zadaě, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
3. Program realizowany będzie do koěca 2011roku
a zadania publiczne z obszarów okreĝlonych w rozdziale IV realizowane będą w szczególnoĝci poprzez:
1) Treningi dzieci i młodzieġy w sekcjach sportowych prowadzonej przez stowarzyszenia kultury fizycznej;
2) wspieranie badaě profilaktycznych z zakresu
ochrony zdrowia dla mieszkaěców gminy;
3) prowadzenie działaě związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
oraz działalnoĝci informacyjnej i edukacyjnej
w zakresie
przeciwdziałania
uzaleġnieniom
w szczególnoĝci dla dzieci i młodzieġy;
4) promowanie zdrowego trybu ġycia poprzez organizację imprez kulturalnych oraz sportoworekreacyjnych dla ogółu mieszkaěców lub okreĝlonej wyodrębnionej grupy społecznej;
5) wspieranie wypoczynku dla dzieci i młodzieġy
z terenu gminy;
6) rozwijanie kontaktów i współpracy pomiędzy
społeczeěstwami;
7) wspieranie organizacji ubiegających się o pozyskanie funduszy ze ğródeł zewnętrznych;
8) pomoc ofiarom katastrof, konfliktów zbrojnych,
klęsk ġywiołowych.
9) współdziałanie z Lokalnymi Grupami Działania
w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich w latach 2007-2013
VI

SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU

1. Monitoring programu opierać się będzie na porównaniu wskağników, do których zaliczamy:
1) liczbę otwartych konkursów ofert,,
2) liczbę złoġonych ofert ,
3) liczbę umów zawartych na realizację zadania
publicznego,
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4) wysokoĝć kwot udzielonych dotacji,
5) liczbę organizacji pozarządowych realizujących
zadania publiczne.
2. Wójt Gminy Górzyca przedstawi Radzie Gminy
Górzyca sprawozdanie z realizacji programu w trybie okreĝlonym w ustawie.
VII
TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA
OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT.
1. Oceny ofert oraz ich wyboru dokonuje komisja
powołana przez Wójta Gminy Górzyca.
2. W skład komisji wchodzą:
1) trzech przedstawicieli organu wykonawczego,
wyznaczonych przez Wójta Gminy Górzyca,
2) jeden przedstawiciel organizacji pozarządowych, zgłoszony przez organizacje nie biorące
udziału w otwartym konkursie ofert,
3) w składzie komisji mogą równieġ zasiadać
z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczna wiedzę w dziedzinie obejmującej
zakres zadaě publicznych, których konkurs dotyczy,

6. Po przeprowadzeniu procedury konkursowej, zlecenie realizacji zadania publicznego następuje na
podstawie pisemnej umowy o wykonanie zadania
publicznego, zawartej zgodnie ze wzorem okreĝlonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru
oferty realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005r
nr 264, poz. 2207)
7. Realizacja zleconych zadaě publicznych moġe być
wspierana w formie dofinansowania w ramach i do
wysokoĝci ĝrodków wyodrębnionych na ten cel
w budġecie Gminy Górzyca na 2011r. w kwocie
80.000zł
8. Organ zlecający zadanie publiczne dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania a w szczególnoĝci:
a) stanu realizacji zadania,
b) efektywnoĝci, rzetelnoĝci i jakoĝci wykonania
zadania;
c) prawidłowoĝci wykorzystania ĝrodków publicznych otrzymanych na realizację zadania,

5) do zadaě komisji konkursowej naleġy:

d) prowadzenia
dokumentacji
okreĝlonej
w przepisach prawa i postanowieniach
umowy.

b) odrzucenie ofert nie spełniających formalnych warunków konkursu lub złoġonych po
wyznaczonym terminie,
c) przygotowanie propozycji podziału ĝrodków
pomiędzy oferentami, jeġeli wystąpi taka koniecznoĝć,
d) sporządzenia protokołu z prac komisji.
3. W trakcie prac komisja moġe ġądać od oferentów
wyjaĝnieě i dodatkowych uzupełnieě, które nie
wpłyną na treĝć złoġonej oferty,
4. obsługę administracyjno – techniczną komisji
zapewnia reprezentant podmiotu organizującego
konkurs,
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5. Przeprowadzona przez komisję konkursową ocena
ofert oraz propozycja rozstrzygnięcia konkursu
przedkładana jest Wójtowi Gminy Górzyca, który
podejmuje ostateczna decyzje o wysokoĝci przyznanej dotacji.

4) uczestnictwo w pracach komisji konkursowej
jest bezpłatne,
a) ocena ofert pod względem formalnym i merytorycznym z uwzględnieniem kryteriów
okreĝlonych w treĝci ogłoszenia konkursowego,

10 96

Poz. 1094

VIII

ZAKOĚCZENIE

Podmioty programu mogą kierować na bieġąco
uwagi i propozycje dotyczące realizacji programu do
pracowników urzędu merytorycznie odpowiedzialnych za dany obszar działalnoĝci. W sprawach nieuregulowanych w programie mają zastosowanie
obowiązujące przepisy prawa w tym Ustawy z dnia
23 kwietnia 2003 roku o działalnoĝci poġytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96
poz. 873 ze zmianami) oraz aktów wykonawczych
wydanych na podstawie tej ustawy.
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