DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Gorzów Wielkopolski, dnia 19 maja 2011r.

Nr 56

TREŚĆ:
Poz.:
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Uchwała Rady Miasta ŉagań Nr V/15/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
zmieniająca uchwałę Nr XVII/8/2004 Rady Miasta ŉagań z dnia
26 lutego 2004r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących
w
skład
mieszkaniowego
zasobu
gminy
oraz
uchwałę
Nr XXXV/92/2005 Rady Miasta ŉagań z dnia 27 paňdziernika 2005r.
zmieniająca uchwałę Nr XVII/8/2004 Rady Miasta ŉagań z dnia
26 lutego 2004r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu gminy

5732

Uchwała Rady Gminy Gubin Nr VII/20/2011 z dnia 29 marca 2011r.
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnoņć poŊytku
publicznego na rok 2011”

5733

Uchwała Rady Gminy Gubin Nr VII/23/2011 z dnia 29 marca 2011r.
w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

5735

Uchwała Rady Miejskiej w Jasieniu Nr VI/32/11 z dnia 31 marca 2011r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków
Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego
funkcjonowania

5736

Uchwała Rady Miejskiej w Jasieniu Nr VI/33/11 z dnia 31 marca 2011r.
w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy
w Jasieniu

5738

Uchwała Rady Miejskiej w Jasieniu Nr VI/40/11 z dnia 31 marca 2011r.
w sprawie trybu udzielania rozliczania i zakresu kontroli wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie gminy Jasień

5740

Uchwała Rady Miejskiej w Jasieniu Nr VI/44/2011 z dnia 31 marca
2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania,
odraczania lub rozkładania na raty spłaty naleŊnoņci pienięŊnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Jasień i jej
jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych

5745

Uchwała Rady Gminy Kolsko Nr V/31/2011 z dnia 31 marca 2011r.
w sprawie okreņlenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu
przez Gminę Kolsko

5750

Uchwała Rady Gminy Kolsko Nr V/32/2011 z dnia 31 marca 2011r.
w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Kolsko
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalnoņć poŊytku publicznego na rok 2011

5752

Uchwała Rady Gminy Kolsko Nr V/38/2011 z dnia 31 marca 2011r.
w sprawie zmiany do uchwały Nr IV/27/2011 Rady Gminy Kolsko
z dnia 23 lutego 2011r.

5754
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Uchwała Rady Miejskiej w Sławie Nr VII/38/11 z dnia 31 marca 2011r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/338/10 Rady Miejskiej w Sławie
z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sława w latach
2010 – 2014

5755

Uchwała Rady Miejskiej w Szprotawie Nr VII/46/2011 z dnia 31 marca
2011r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia
wysokoņci stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych miasta Szprotawy

5755

Uchwała Rady Miejskiej w Szprotawie Nr VII/47/2011 z dnia 31 marca
2011r. w sprawie nadania nazw ulic w Szprotawie

5760

Uchwała Rady Miejskiej w Szprotawie Nr VII/48/2011 z dnia 31 marca
2011r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

5763

Uchwała Rady Miejskiej w Szprotawie Nr VII/51/2011 z dnia 31 marca
2011r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody

5764

Uchwała Rady Miejskiej w Szprotawie Nr VII/52/2011 z dnia 31 marca
2011r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leņnego od osób fizycznych i podatku
od nieruchomoņci od osób fizycznych oraz wyznaczenia inkasentów
i okreņlenia wysokoņci wynagrodzenia za inkaso

5767

Uchwała Rady Miejskiej w Szprotawie Nr VII/53/2011 z dnia 31 marca
2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokoņci stawek
opłaty od posiadania psów i zwolnień od tej opłaty oraz poboru tej
opłaty w drodze inkasa

5768

Uchwała Rady Miejskiej w Trzcielu Nr VI/36/2011 z dnia 31 marca
2011r. w sprawie okreņlenia warunków i trybu finansowania rozwoju
sportu przez Gminę Trzciel

5768

Uchwała Rady Miejskiej w Trzcielu Nr VI/38/2011 z dnia 31 marca
2011r. w sprawie zmiany uchwały XXXIV/262/09 Rady Miejskiej
w Trzcielu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia opłat za
ņwiadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Trzciel

5771

Uchwała Rady Miejskiej w Trzcielu Nr VI/40/2011 z dnia 31 marca
2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa
podatku rolnego, leņnego i od nieruchomoņci od osób fizycznych oraz
okreņlenia wysokoņci wynagrodzenia za ich pobór

5771

Uchwała Rady Miejskiej w Trzcielu Nr VI/43/2011 z dnia 31 marca
2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie okreņlenia stawek opłat
lokalnych

5772

Uchwała Rady Miasta ŉagań Nr VI/31/2011 z dnia 31 marca 2011r.
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej

5773

Uchwała Rady Miasta ŉagań Nr VI/32/2011 z dnia 31 marca 2011r.
w sprawie okreņlenia trybu i zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków

5775

Uchwała Rady Miasta ŉagań Nr VI/33/2011 z dnia 31 marca 2011r.
w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystoņci i porządku na
terenie Gminy miejskiej ŉagań

5782

Uchwała Rady Miasta ŉagań Nr VI/34/2011 z dnia 31 marca 2011r.
w sprawie okreņlenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania
członków Zespołu Interdyscyplinarnego w ŉaganiu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

5789
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Uchwała Rady Miasta ŉagań Nr VI/36/2011 z dnia 31 marca 2011r.
zmieniająca uchwałę Nr VI/54/2003 Rady Miasta ŉagań z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie Statutu Gminy ŉagań o statusie miejskim

5790

Uchwała Rady Miasta ŉagań Nr VI/37/2011 z dnia 31 marca 2011r.
zmieniająca uchwałę Nr LXII/103/2010 Rady Miasta ŉagań z dnia
30 wrzeņnia 2010r. w sprawie okreņlenia stawek podatku od nieruchomoņci

5791

Uchwała Rady Miasta ŉagań Nr VI/38/2011 z dnia 31 marca 2011r.
zmieniająca uchwałę Nr LXIV/132/2010 Rady Miasta ŉagań z dnia
4 listopada 2010r. w sprawie okreņlenia wzorów formularzy informacji o nieruchomoņciach i obiektach budowlanych, deklaracji na podatek od nieruchomoņci, wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leņny, a takŊe wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny

5791

Uchwała Rady Miejskiej w Lubsku Nr VII/44/11 z dnia 11 kwietnia
2011r. w sprawie likwidacji Punktu Filialnego w Mierkowie Szkoły
Podstawowej Nr 3 w Lubsku

5802

Uchwała Rady Miejskiej w Lubsku Nr VII/45/11 z dnia 11 kwietnia
2011r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubsko

5802

Uchwała Rady Miejskiej w Lubsku Nr VII/51/11 z dnia 11 kwietnia
2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Lubsku

5804

Uchwała Rady Miejskiej w Lubsku Nr VII/54/11 z dnia 11 kwietnia
2011r. w sprawie poboru podatków: od nieruchomoņci, leņnego
i rolnego w drodze inkasa

5806

Uchwała Rady Miejskiej w Szlichtyngowej Nr V/39/2011 z dnia
14 kwietnia 2011r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego
w Szkole Podstawowej w Jędrzychowicach

5807

Uchwała Rady Gminy ŉary Nr VII/36/11 z dnia 14 kwietnia 2011r.
w sprawie Statutu Zespołu Szkół w Grabiku

5810

Uchwała Rady Gminy Siedlisko Nr V/44/2011 z dnia 19 kwietnia 2011r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

5814

Uchwała Rady Miejskiej w Rzepinie Nr VII/62/2011 z dnia 20 kwietnia
2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzepin

5816

Uchwała Rady Miejskiej w Rzepinie Nr VII/63/2011 z dnia 20 kwietnia
2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Rzepin

5817

Uchwała Rady Gminy w Trzebiechowie Nr V/36/2011 z dnia 22 kwietnia 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Głuchowie

5817

Uchwała Rady Gminy w Trzebiechowie Nr V/38/2011 z dnia 22 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Trzebiechowie

5818

UCHWAŁY RAD POWIATU
1136

–

Uchwała Rady Powiatu Wschowskiego Nr VI/29/2011 z dnia 30 marca
2011r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji
z budŊetu Powiatu Wschowskiego na inne zadania publiczne niŊ okreņlone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalnoņci poŊytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania

5820
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Uchwała Rady Powiatu Wschowskiego Nr VII/37/2011 z dnia
20 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/137/2009 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 4 lutego 2009r. w sprawie ustalenia
niektórych zasad wynagradzania za pracę oraz zasad przyznawania
dodatków do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat
Wschowski

Poz. 1097

5828

POROZUMIENIA
1138

–

Porozumienie międzygminne Nr 1 z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra i Gminy Zielona Góra

5828
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UCHWAŁA NR V/15/2011
RADY MIASTA ŻAGAŃ
z dnia 24 lutego 2011r.
zmieniająca uchwałę Nr XVII/8/2004 Rady Miasta Żagań z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz uchwałę
Nr XXXV/92/2005 Rady Miasta Żagań z dnia 27 października 2005r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/8/2004
Rady Miasta Żagań z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy
Na podstawie art. 4 ust 1, art. 21 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr. 71, poz. 733
z póňn. zm.) oraz w oparciu o art. 18 ust. 2 pkt. 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001,
poz. 1591 z póňn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XVII/8/2004 Rady
Miasta ŉagań z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy oraz uchwały
Nr XXXV/92/2005 Rady Miasta ŉagań z dnia 27 paňdziernika 2005r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/8/2004
Rady Miasta ŉagań z dnia 26 lutego 2004r. w spra-

wie zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w ten sposób, Ŋe:
1) w § 2 ust. 1 uchwały skreņla się pkt. 1.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta ŉagań.
§ 3. Uchwała wchodzi wŊycie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Daniel Marchewka

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 56
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Poz. 1098
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UCHWAŁA NR VII/20/2011
RADY GMINY GUBIN
z dnia 29 marca 2011r.
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5a ust. 1
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalnoņci poŊytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r.
Nr 234, poz. 1536 ze zm.) uchwala się, co następuje:

efektywnoņci,
uczciwej konkurencji,
jawnoņci
Rozdział 3

Rozdział 1

ZAKRES PRZEDMIOTOWY

CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

§ 3. W 2011r. gmina moŊe powierzać do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom,
o których mowa w art. 3 ust. 3 wyŊej powoływanej
ustawy zadania publiczne w sferze:

§ 1. 1. Celem Programu jest realizacja zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalnoņć poŊytku publicznego.
2. Cele szczegółowe Programu :
1) budowanie i umacniane partnerstwa pomiędzy
samorządem a organizacjami pozarządowymi

1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
i sportu w tym organizacja zawodów, meczów
i rozgrywek sportowych, propagowanie sportu
wņród dzieci i młodzieŊy
2. działalnoņci na rzecz osób niepełnosprawnych,

2) pobudzanie aktywnoņci społecznej mieszkańców gminy,

3.

3) dąŊenie do pełniejszego zaspakajania potrzeb
społecznych oraz poprawy jakoņci i atrakcyjnoņci Ŋycia mieszkańców gminy,

4. nauki, szkolnictwa wyŊszego, edukacji, oņwiaty
i wychowania,

4) zwiększenie udziału podmiotów
w realizacji zadań publicznych,

Programu

5) tworzenie warunków do obniŊenia kosztów realizacji zadań publicznych,
6) tworzenie warunków do wyrównywania szans
edukacyjnych dzieci i młodzieŊy,
7) łagodzenie skutków ubóstwa,
8) wsparcie rodzin w wychowywaniu i edukacji
dzieci i młodzieŊy,
9) poprawa bezpieczeństwa ekonomicznego rodzin,
10) wsparcie dla rodzin mających trudnoņci opiekuńczo – wychowawcze,
11) rozwój kultury fizycznej i sportu wņród dzieci
i młodzieŊy.
Rozdział 2
ZASADY WSPÓŁPRACY
§ 2. Współpraca Gminy z organizacjami odbywa
się na zasadach:
suwerennoņci stron,
pomocniczoņci,
partnerstwa,

tworzenie warunków
i młodzieŊy,

wypoczynku

dzieci

5. ochrony i promocji zdrowia,
6. wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami.
Rozdział 4
FORMY WSPÓŁPRACY
§ 4. Współpraca Gminy z organizacjami odbywać się będzie głównie w formie:
1) zlecania organizacjom realizacji zadań publicznych finansowanych z budŊetu Gminy,
2) wzajemnego informowania o planowanych kierunkach działalnoņci,
3) realizacji wspólnych projektów i inicjatyw na
rzecz społecznoņci lokalnej,
4) popularyzacji działalnoņci organizacji pozarządowych na stronie internetowej Gminy .
Rozdział 5
PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE
§ 5. Współpraca Gminy Gubin z organizacjami
w roku 2011 obejmować będzie zadania w zakresie
oraz na kwotę:
1) kultury fizycznej i sportu.
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2) konkursu z zakresu pomocy społecznej – pomoc rodzinom i osobom w formie przekazania
pomocy rzeczowej w tym Ŋywnoņci, odzieŊy
i innych artykułów niezbędnych w codziennym
Ŋyciu,
Rozdział 6
OKRES REALIZACJI PROGRAMU
§ 6. Realizacji programu następuje w okresie od
1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.
Rozdział 7
SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU
§ 7. Realizacja Programu odbywać się będzie
poprzez:
1) ogłaszanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych wraz udzielaniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
2) efektywne wykorzystanie potencjału podmiotów prowadzących działalnoņć poŊytku publicznego,
3) współpracę w pozyskiwaniu ņrodków finansowych z innych ňródeł, w szczególnoņci z Funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,

Poz. 1098

4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie zamieszczone do publicznej wiadomoņci na
stronie internetowej Urzędu.
Rozdział 10
TRYB POWOŁANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI
KONKURSOWEJ
§ 10. Wójt Gminy organizuje otwarte konkursy
ofert oraz powołuje Komisje Konkursowe w drodze
zarządzenia.
§ 11. 1. W skład Komisji Konkursowych wchodzą:
1) przedstawiciele wskazani przez Wójta Gminy,
2) reprezentanci organizacji pozarządowych.
2. Przewodniczącego
wskazuje Wójt Gminy.

Komisji

Konkursowej

3. Do zadań Komisji Konkursowej naleŊy:
1) stwierdzenie prawidłowoņci ogłoszenia konkursu,
2) przeprowadzenie procedury konkursowej,
3) przedłoŊenie wyników konkursu do zatwierdzenia Wójtowi Gminy.

4) równy dostęp do informacji i wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalnoņci oraz ich efektach.

§ 12. 1. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest spełnienie wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie ofert.

Rozdział 8

2. Oferty na realizację zadań, o których mowa
w ustawie podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych.

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA
REALIZACJĘ PROGRAMU
§ 8. W budŊecie Gminy Gubin na realizację programu przeznaczono kwotę 131.400,00zł.
Rozdział 9
SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU
§ 9. 1. Realizacja programu jest poddawana ocenie na podstawie sprawozdania z realizacji programu.
2. Celem dokonania oceny ustala się następujące wskaňniki:

3. Uzupełnienie braków formalnych dotyczyć
moŊe wyłącznie:
1) uzupełnienia brakujących podpisów pod wnioskiem, w przypadku gdy wniosek nie został
podpisany przez wszystkie osoby uprawnione
statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych,
2) złoŊenia podpisu pod załącznikami do wniosku
przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych,

2) liczbę ofert złoŊonych w otwartych konkursach
ofert,

3) poņwiadczenia za zgodnoņć z oryginałem złoŊonych dokumentów przez osobę uprawnioną
statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych

3) liczbę zawartych umów na realizację zadania
publicznego,

4) uzupełnienia o sprawozdania merytoryczne
i finansowe.

4) wielkoņć własnego wkładu finansowego i poza
finansowego organizacji w realizację zadań publicznych,

4. Wykaz wszystkich ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wraz z informacją o wynikach oceny formalnej i moŊliwoņci uzupełnienia braków formalnych podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronach internetowych Gminy w terminie ustalonym
w ogłoszeniu o konkursie. Braki formalne podlegające uzupełnieniu, organizacje mogą uzupełniać
w terminie 3 dni od daty zamieszczenia listy.

1) liczbę ogłoszonych konkursów ofert,

5) zasięg działań organizacji w ramach realizacji
zadania.
3. Wójt Gminy składa Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji Programu, w terminie do dnia
30 kwietnia następnego roku.
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5. W przypadku nieusunięcia braków formalnych
oferty w oznaczonym terminie, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych bez moŊliwoņci kolejnego jej uzupełnienia.
§ 13. 1. Konkurs składa się z 3 etapów.
2. W pierwszym etapie Komisja Konkursowa
otwiera koperty z ofertami oraz sprawdza je pod
względem formalnym.
3. W drugim etapie następuje ocena merytoryczna ofert.
4. W trzecim etapie Komisja Konkursowa wybiera najkorzystniejsze oferty w oparciu o ocenę merytoryczną, proponuje podział ņrodków i przedkłada
go do zatwierdzenia Wójtowi Gminy.
5. Rozstrzygnięcia podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większoņcią głosów obecnych
w posiedzeniu Komisji Konkursowej.

Rozdział 11
INFORMACJA O SPOSOBIE TWORZENIA
PROGRAMU I PRZEBIEGU
§ 14. Program współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoņci poŊytku
publicznego i o wolontariacie na 2011 rok został
opracowany po konsultacjach przeprowadzonych.
Projekt Programu, celem uzyskania ewentualnych
uwag i propozycji, został wywieszony na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy Gubin oraz przedłoŊony do
opinii Organizacjom PoŊytku Publicznego.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 16. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
dnia 1 stycznia 2011r.

6. Z posiedzenia Komisji Konkursowej sporządza
się protokół.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Zygadło

7. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji Konkursowej.
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UCHWAŁA NR VII/23/2011
RADY GMINY GUBIN
z dnia 29 marca 2011r.
w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych
warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca
2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z póňn. zm.) Rada
Gminy w Gubinie uchwala, co następuje:
§ 1. W celu realizacji zadań okreņlonych ustawą
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie
Gminy Gubin, uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
§ 2. 1. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego
powoływani są na okres 4 lat spoņród przedstawicieli:
a) Oņrodka Pomocy Społecznej Gminy Gubin
w Gubinie wskazanych przez kierownika
OPS,
b) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych wskazanych przez Komisję,
c) policji, wskazanych przez Komendanta Komisariatu Policji w Gubinie,
d) ochrony zdrowia, spoņród kandydatów
wskazanych przez SP ZOZ w Stargardzie Gubińskim,

e) oņwiaty, spoņród kandydatów wskazanych
przez dyrektorów szkół z terenu Gminy Gubin,
f)

kuratorów sądowych wskazanych przez prezesa Sądu Rejonowego w Kroņnie Odrzańskim,

g) organizacji pozarządowych, spoņród kandydatów wskazanych przez organy statutowe
tych organizacji działających na terenie Gminy Gubin,
h) w skład zespołu interdyscyplinarnego mogą
wchodzić, jeŊeli zadeklarują taka wolę, prokuratorzy oraz przedstawiciele podmiotów innych niŊ okreņlone w ust. 1 działających na
rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
2. Wójt Gminy zawiadamia instytucje wskazane
w ust. 1) o powołaniu zespołu interdyscyplinarnego
na 30 dni przed podjęciem zarządzenia w tej sprawie.
3. Wójt odwołuje członków zespołu interdyscyplinarnego:
a) na wniosek członka zespołu interdyscyplinarnego,
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b) na wniosek podmiotu, którego jest on przedstawicielem,

społu a w czasie jego nieobecnoņci zastępca
przewodniczącego,

c) na wniosek Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, po uprzednim wysłuchaniu osoby, której dotyczy wniosek,
w przypadku, gdy członek zespołu nienaleŊycie wywiązuje się z obowiązków członka zespołu.

4) Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego
ustala porządek obrad oraz termin posiedzenia
o czym zawiadamia członków zespołu co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym dniem posiedzenia,

4. Odwołanie staje się skuteczne z chwilą doręczenia członkowi zespołu informacji o odwołaniu.
5. W miejsce odwołanego powołuje się osobę
wskazana przez instytucję okreņloną w ust. 1, której
przedstawiciel został odwołany.
§ 3. Szczegółowe warunki funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego.
1) Pierwsze posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego zwołuje i prowadzi do chwili wyboru
przewodniczącego, kierownik Oņrodka Pomocy
Społecznej Gminy Gubin w Gubinie,
2) Na pierwszym posiedzeniu zespołu interdyscyplinarnego wybiera się przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza zespołu,

5) Posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego moŊe odbywać się w obecnoņci co najmniej połowy jego składu osobowego. W przypadku braku wymaganej liczby członków przewodniczący
wyznacza kolejny termin posiedzenia,
6) Uchwały zespołu zapadają większoņcią głosów,
7) Z posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego
sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego lub
jego zastępca oraz sekretarz.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŋycie w terminie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Zbigniew Zygadło

3) Kolejne posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego zwołuje i prowadzi przewodniczący ze-
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UCHWAŁA NR VI/32/11
RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU
z dnia 31 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 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 2
pkt 4 i art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 listopada
2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zmianami), uchwala się,
co następuje:
§ 1. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie gminy Jasień, uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Jasień, zwanego dalej Zespołem Interdyscyplinarnym, oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
§ 2. Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, między innymi
organizując pracę Zespołu Interdyscyplinarnego.
§ 3. Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania
okreņlone w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie oraz w ramach realizacji zadań Krajowe-

go Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
§ 4. Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego naleŊy w szczególnoņci:
1) integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli róŊnych podmiotów oraz specjalistów
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
2) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
3) podejmowanie działań w ņrodowisku zagroŊonym przemocą w rodzinie, mających na celu
przeciwdziałanie temu zjawisku,
4) inicjowanie interwencji w ņrodowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
5) rozpowszechnianie informacji o instytucjach
i moŊliwoņciach udzielenia pomocy w ņrodowisku lokalnym,
6) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
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§ 5. Zespół Interdyscyplinarny powołuje i odwołuje Burmistrz Jasienia.

3) na uzasadniony wniosek Przewodniczącego Zespołu.

Rozdział II

Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego

Tryb i sposób powoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego
§ 6. 1. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego
mogą wchodzić przedstawiciele:
1) Miejsko-Gminnego Oņrodka Pomocy Społecznej,
2) Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
3) Komisariatu Policji,
4) StraŊy Miejskiej,
5) Oņwiaty,
6) Ochrony zdrowia,
7) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna,
8) Kuratorzy sądowi.
2. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego mogą
wchodzić takŊe Prokuratorzy Rejonowi z ŉar.
3. Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie
porozumień zawartych pomiędzy Burmistrzem Jasienia, a podmiotami, których przedstawiciele powołani zostaną do Zespołu.
4. Przedstawiciele poszczególnych instytucji zostają wskazani imiennie przez osoby kierujące tymi
instytucjami.
§ 7. Burmistrz Jasienia, w drodze zarządzenia,
ustala skład Zespołu Interdyscyplinarnego oraz jego
regulamin organizacyjny.
§ 8. Kadencja Zespołu trwa 3 lata, licząc od dnia
powołania.
Tryb i sposób odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
§ 9. Burmistrz Jasienia odwołuje Przewodniczącego Zespołu przed upływem kadencji na podstawie:
1) uzasadnionego pisemnego wniosku co najmniej trzech członków Zespołu Interdyscyplinarnego,
2) pisemnej rezygnacji Przewodniczącego Zespołu,
3) na wniosek podmiotu, którego Przewodniczący
Zespołu jest przedstawicielem.
§ 10. Burmistrz Jasienia odwołuje członka Zespołu Interdyscyplinarnego przed upływem kadencji:
1) na jego wniosek,
2) na wniosek podmiotu, którego członek Zespołu
Interdyscyplinarnego jest przedstawicielem,

§ 11. 1. Pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego zwołuje Burmistrz Jasienia w terminie 30 dni od daty zawarcia porozumień z podmiotami, o których mowa w § 6 ust. 3.
2. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego wybierany jest, spoņród jego członków, Przewodniczący Zespołu, większoņcią głosów
w głosowaniu jawnym.
3. Kadencja Przewodniczącego Zespołu wynosi
3 lata.
§ 12. 1. Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego zwołuje się z inicjatywy Przewodniczącego Zespołu lub jego członków, a takŊe na wniosek koordynatora ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
2. Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego
odbywają się w zaleŊnoņci od potrzeb, nie rzadziej
jednak niŊ raz na kwartał.
§ 13. 1. Zespół Interdyscyplinarny powołuje grupy robocze, na zasadach okreņlonych w ustawie
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w celu
rozwiązania indywidualnych problemów związanych
z występowaniem przemocy w rodzinie.
2. Grupy robocze składają informacje Zespołowi
Interdyscyplinarnemu o wynikach swej pracy.
§ 14. 1. Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego mogą mieć charakter otwarty lub zamknięty.
2. W posiedzeniach otwartych mogą uczestniczyć osoby niebędące członkami Zespołu Interdyscyplinarnego.
§ 15. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego
i grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków słuŊbowych lub zawodowych, bądň społecznie.
§ 16. Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Miejsko-Gminny
Oņrodek Pomocy Społecznej w Jasieniu.
§ 17. Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego
oraz grup roboczych odbywają się w dni powszednie, w godzinach pracy Miejsko-Gminnego Oņrodka Pomocy Społecznej w Jasieniu. Dopuszcza się
moŊliwoņć organizacji posiedzenia na terenie innych
instytucji lub organizacji zaangaŊowanych w udzielanie pomocy.
§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jasienia.
§ 19. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie
14 dniu od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Zbigniew Walczak
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UCHWAŁA NR VI/33/11
RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU
z dnia 31 marca 2011r.
w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Jasieniu
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z póňn. zm.), w zw. z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
25 paňdziernika 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalnoņci kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 13,
poz. 123 z póňn. zm.) w zw. z art. 11 ust. 1 i 3 ustawy
z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85,
poz. 539 z póňn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 3. 1. Biblioteka słuŊy zaspokajaniu potrzeb
oņwiatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa Gminy oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury, organizując i zapewniając
mieszkańcom Gminy dostęp do zasobów dorobku
nauki i kultury polskiej i ņwiatowej.

§ 1. Uchwala się Statut Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jasieniu, w następującym brzmieniu:

2. Do podstawowych zadań Biblioteki naleŊy
w szczególnoņci:

„STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA
I GMINY W JASIENIU"

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,

Rozdział I

2) obsługa uŊytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalnoņci informacyjnej, zwłaszcza informowanie
o zbiorach własnych i innych bibliotek,

Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Jasieniu, zwana dalej Biblioteką, jest samorządową
instytucją kultury, posiada osobowoņć prawną
i działa na podstawie:
a) ustawy z dnia 25 paňdziernika 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalnoņci kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123
z póňn. zm.),
b) ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z póňn. zm.),
c) aktu o utworzeniu tj. uchwały Nr XXI/142/00
Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 12 grudnia
2000r. w sprawie likwidacji jednostki budŊetowej – Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Jasieniu oraz utworzenia w to miejsce instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy w Jasieniu,
d) oraz niniejszego Statutu.
2. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej
sieci bibliotecznej i podlega merytorycznemu nadzorowi Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Zielonej
Górze.
§ 2. 1. Siedzibą Biblioteki jest miasto Jasień,
ul. Kolejowa 9, a terenem działania obszar jest obszar Miasta i Gminy Jasień

Rozdział II
Cele i zadania Biblioteki

3) prowadzenie działalnoņci informacyjno – bibliograficznej,
4) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypoŊyczanie na zewnątrz, prowadzenie
wymiany międzybibliotecznej,
5) współdziałanie z innymi bibliotekami i instytucjami kultury w zakresie rozwijania czytelnictwa
i zaspokajania potrzeb oņwiatowych i kulturalnych społecznoņci Gminy,
6) popularyzacja ksiąŊki i czytelnictwa poprzez organizowanie spotkań autorskich, konkursów,
wieczorów literackich, dyskusyjnych klubów
ksiąŊek itp.
3. Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami,
instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi
działalnoņć kulturalną, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych zajmujących się działalnoņcią kulturalną.
4. Biblioteka moŊe prowadzić dodatkowe zadania na zasadach okreņlonych w odrębnych przepisach, w szczególnoņci:
a) organizować
i inne,

spektakle,

wystawy,

prelekcje

2. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Jasień,
zwana dalej Gminą.

b) organizować imprezy turystyczne i rekreacyjne,

3. Biblioteka uŊywa pieczęci podłuŊnej z nazwą
w pełnym brzmieniu, adresem siedziby, numerem
telefonu oraz numerem NIP.

d) prowadzić szkolenia, warsztaty, kursy dla dzieci
i dorosłych,

c) prowadzić działalnoņć wydawniczą,

e) ņwiadczyć usługi kserograficzne i komputerowe.
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Rozdział III
Organy Biblioteki i jej organizacja
§ 4. 1. Organem zarządzającym Biblioteki jest
Dyrektor.
2. Dyrektor kieruje całoņcią działalnoņci Biblioteki i reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Dyrektor jest przełoŊonym pracowników Biblioteki i wykonuje wobec nich czynnoņci z zakresu
prawa pracy.
§ 5. 1. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz
Gminy, zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalnoņci kulturalnej.
2. Dyrektor moŊe być wyłoniony w drodze konkursu. O przeprowadzeniu konkursu decyduje Burmistrz Gminy. Burmistrz Gminy ustala Regulamin
konkursu i powołuje komisję konkursową.
3. Burmistrz Gminy wykonuje wobec Dyrektora
czynnoņci z zakresu prawa pracy oraz jest jego
zwierzchnikiem słuŊbowym.
§ 6. 1. Do zadań Dyrektora naleŊy w szczególnoņci:
a) kierowanie bieŊącą działalnoņcią Biblioteki,
b) zarządzanie majątkiem Biblioteki,
c) wykonywanie funkcji pracodawcy w stosunku do pracowników Biblioteki,
d) wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń
słuŊbowych,
e) ustalanie rocznego planu działalnoņci, rocznego planu finansowego,
f)

sporządzanie wniosków inwestycyjnych oraz
sprawozdań z działalnoņci finansowej i merytorycznej i przedstawianie tych dokumentów
Burmistrzowi Gminy w ustalonych terminach,

g) sprawowanie kontroli wewnętrznej nad prawidłowoņcią realizacji zadań,
h) nadawanie regulaminu
ustalenie podziału zadań.

organizacyjnego,

2. Dyrektor odpowiada za działalnoņć merytoryczną, finansową oraz administracyjno – gospodarczą Biblioteki i ponosi za nie odpowiedzialnoņć.
3. Do dokonywania czynnoņci prawnych
w imieniu Biblioteki upowaŊniony jest samodzielnie
(jednoosobowo) Dyrektor lub pełnomocnik działający w granicach udzielonego pełnomocnictwa.
4. JeŊeli czynnoņć prawna obejmuje rozporządzenie mieniem lub moŊe spowodować powstanie
zobowiązań finansowych, do skutecznoņci oņwiadczenia woli wymagane jest współdziałanie dwóch
osób, tj. Dyrektora i głównego księgowego lub pełnomocnika Dyrektora i głównego księgowego.

Poz. 1101

5. Dyrektor moŊe powołać swojego zastępcę.
Zakres obowiązków zastępcy Dyrektora okreņla Dyrektor.
6. Zastępca Dyrektora wyłaniany jest w drodze
postępowania konkursowego. Paragraf 5 ust. 2
zd. 2 niniejszego statutu stosuje się odpowiednio.
7. Zastępcę Dyrektora odwołuje Dyrektor Biblioteki, po uzyskaniu zgody Burmistrza Gminy.
8. Organizację wewnętrzną Biblioteki, w tym
schemat organizacyjny, okreņla Regulamin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora, po zasięgnięciu
opinii Organizatora.
9. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki okreņla Regulamin Biblioteki nadany przez Dyrektora.
10. Szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień pracowników na poszczególnych stanowiskach
pracy okreņla Dyrektor Biblioteki w formie indywidualnych zakresów czynnoņci.
Rozdział IV
Sposób gospodarowania środkami finansowymi
Biblioteki
§ 7. 1. Biblioteka gospodaruje samodzielnie
przydzieloną i nabytą częņcią mienia oraz prowadzi
samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych
ņrodków, kierując się zasadami efektywnoņci ich
wykorzystania.
2. Biblioteka otrzymuje z budŊetu Gminy corocznie dotację na działalnoņć w wysokoņci niezbędnej
na pokrycie kosztów działalnoņci, w tym w szczególnoņci na:
a) wyposaŊenie,
b) prowadzenie
działalnoņci
bibliotecznej,
zwłaszcza zakup materiałów bibliotecznych,
c) doskonalenie zawodowe pracowników,
d) wynagrodzenia pracowników,
e) utrzymanie i eksploatację majątku.
3. Biblioteka moŊe uzyskiwać ņrodki finansowe z:
a) wpływów, o których mowa w § 9 ust. 2,
b) dotacji z budŊetu państwa,
c) wpływów z najmu i dzierŊawy składników
majątku,
d) spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych,
e) innych ňródeł.
4. Biblioteka pokrywa koszty bieŊącej działalnoņci i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.
§ 8. 1. Podstawą działalnoņci Biblioteki jest roczny program działalnoņci ustalany przez Dyrektora.
2. Program obejmuje najwaŊniejsze zamierzenia
i przedsięwzięcia do zrealizowania w danym roku
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3. Biblioteka wykonuje takŊe zadania z zakresu
organizowania działalnoņci kulturalnej polecone
przez Organizatora

2. Poza siedzibą główną dodatkowo funkcjonują
dwie filie Biblioteki w Jabłońcu i Guzowie, które
wykonują zadania, o których mowa w § 3.

§ 9. 1. Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne
i bezpłatne, z zastrzeŊeniem ust. 2.

§ 11. Dyrektor corocznie, w terminie do 15 lutego przedkłada Radzie Miejskiej sprawozdanie
z działalnoņci Biblioteki w poprzednim roku kalendarzowym. Sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje o wykonywaniu zadań, o których mowa
w § 3.

2. Biblioteka moŊe pobierać opłaty:
a) za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypoŊyczenia międzybiblioteczne,
b) za wypoŊyczenia materiałów audiowizualnych,
c) w formie kaucji za wypoŊyczone materiały
biblioteczne,
d) za niezwrócenie w terminie wypoŊyczonych
materiałów bibliotecznych,
e) za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie
materiałów bibliotecznych.
3. Wysokoņć opłat, o których mowa w ust. 2
pkt 1 i 2, nie moŊe przekraczać kosztów wykonania
usługi

§ 12. Niniejszy statut moŊe być zmieniony
uchwałą Rady Miejskiej, w trybie właņciwym dla
jego nadania”.
§ 2. Traci moc poprzedni statut, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/142/2000 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 12 grudnia 2000r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jasienia.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od
dnia 1 kwietnia 2011r.
Przewodniczący Rady
Zbigniew Walczak

4. Wysokoņć opłat, o których mowa w ust. 2
ustala się w Regulaminie Biblioteki.
§ 10. 1. Biblioteka wszystkie swoje zadania wykonuje w siedzibie głównej w Jasieniu, z zastrzeŊeniem ust. 2.

===================================================================================
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UCHWAŁA NR VI/40/11
RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU
z dnia 31 marca 2011r.
w sprawie: trybu udzielania rozliczania i zakresu kontroli wykorzystania dotacji dla niepublicznych
przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie gminy Jasień
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póňn. zm.) oraz art. 90
ust. 4 w związku z art. 90 ust. 2b i 2d ustawy z dnia
7 wrzeņnia 1991r. o systemie oņwiaty (Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 z póňn. zm.) Rada Miejska
w Jasieniu uchwala, co następuje:

3. Niepubliczne wychowanie przedszkolne prowadzone w innych formach (zespoły wychowania
przedszkolnego, punkty przedszkolne) otrzymują
dotację z budŊetu gminy w wysokoņci 40% wydatków bieŊących, ponoszonych na jednego ucznia
w przedszkolu publicznym prowadzonym przez
Gminę Jasień.

§ 1. 1. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli
przysługuje na kaŊdego ucznia, z wyjątkiem uczniów
niepełnosprawnych, w wysokoņci 75% ustalonych
w budŊecie Gminy ņrednich wydatków bieŊących
ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez
Gminę Jasień, w przeliczeniu na jednego ucznia.

§ 2. 1. Podstawą przyznania dotacji jest wniosek
osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej przedszkole niepubliczne lub wychowanie przedszkolne prowadzone w innych formach, złoŊony w terminie
okreņlonym w art. 90 ust. 2b i 2d ustawy o systemie
oņwiaty.

2. Dotację dla niepublicznych przedszkoli na
uczniów niepełnosprawnych ustala się w wysokoņci
przewidzianej dla uczniów niepełnosprawnych
przedszkola lub oddziału przedszkolnego w częņci
oņwiatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez
Gminę Jasień.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien
zawierać informacje:
1) W przypadku przedszkoli niepublicznych:
a) pełną nazwę i adres przedszkola niepublicznego;
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b) numer i datę wpisu przedszkola do ewidencji
szkół i placówek niepublicznych;

sza rata dotacji jest obliczana i wypłacana w oparciu
o dane zawarte we wniosku.

c) planowaną liczbę dzieci uczęszczających do
przedszkola w danym roku kalendarzowym,
ogółem, z Gminy Jasień, z innych gmin
(wymienić jakich);

2. Informację, o której mowa w ust. 1, osoba
prowadząca przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego przekazuje w terminie do 5 dnia
kaŊdego miesiąca.

d) planowana liczba dzieci niepełnosprawnych,
ogółem, z Gminy Jasień, z innych gmin
(wymienić jakich).

3. Wzór informacji, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

2) W przypadku osób prowadzących wychowanie
przedszkolne w innych formach:
a) nazwę oraz adres organu prowadzącego;
b) zaņwiadczenie o wpisie do ewidencji;
c) planowaną liczbę dzieci uczęszczających
w danym roku kalendarzowym.
3. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do
uchwały.
§ 3. 1. Osoba lub organ prowadzący niepubliczne przedszkole lub wychowanie przedszkolne
w innych formach, który otrzymuje dotacje z budŊetu gminy, sporządza półroczne i roczne rozliczenie
wykorzystania dotacji, ujęte w zbiorczym zestawieniu, obejmującym informację o wysokoņci otrzymanej dotacji, z wyszczególnieniem liczby dzieci w poszczególnych miesiącach oraz nadpłaty lub niedopłaty dotacji.
2. Rozliczenie wykorzystania dotacji osoba lub
organ prowadzący przedszkole lub niepubliczną
formę wychowania przedszkolnego przekazuje organowi właņciwemu do udzielania dotacji, w terminie do 15 lipca, za okres od 1 stycznia do 30 czerwca, oraz do dnia 15 stycznia następnego roku po
roku udzielenia dotacji, za okres od 1 stycznia do
31 grudnia.
3. W przypadku, gdy przedszkole lub placówka
prowadząca inną formę wychowania przedszkolnego kończy swoją działalnoņć, rozliczenie naleŊy złoŊyć w terminie do 15 dni od zaprzestania prowadzenia działalnoņci.
4. Wzór rozliczenia dotacji stanowi załącznik
Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. 1. Rata dotacji przypadająca do wypłaty
w danym miesiącu jest obliczana i wypłacana
w oparciu o informację miesięczną o liczbie uczniów
uczęszczających do niepublicznego przedszkola według stanu za miesiąc poprzedni, przy czym pierw-

4. Raty dotacji za miesiące wakacyjne (lipiec,
sierpień) przysługuje na ņrednią liczbę uczniów obliczoną za okres od stycznia do czerwca danego roku
szkolnego.
5. Wypłacona w kaŊdym miesiącu rata dotacji
ma charakter zaliczkowy, a jej ostateczne rozliczenie
następuje do 15 stycznia następnego roku.
6. Do dnia 31 marca roku następnego:
1) przekazane zostaje wyrównanie kwoty dotacji
naleŊnej za rok poprzedni - w przypadku wystąpienia niedopłaty dotacji,
2) kwota nadpłaconej dotacji zaliczona zostaje
w poczet dotacji udzielanych w roku, w którym
dokonano rozliczenia dotacji.
7. W przypadku likwidacji przedszkola lub placówki prowadzącej inną formę przedszkolną,
o których mowa w § 1 i występującej nadpłaty dotacji, podmiot prowadzący przedszkole zobowiązany
jest w terminie do 15 dni od daty likwidacji dokonać
zwrotu nadpłaconej częņci dotacji.
§ 5. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo
kontroli prawidłowoņci wykorzystania dotacji.
2. Kontrola prawidłowoņci wykorzystania dotacji
odbywa się na zasadach okreņlonych w ustawie
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póňn. zm.).
3. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi wraz z odsetkami za
zwłokę.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jasienia.
§ 7. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Zbigniew Walczak

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 56

– 5742 –

Poz. 1102
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VI/40/11
Rady Miejskiej w Jasieniu
z dnia 31 marca 2011r.

……………………………………………………..

……………………………………………

(pełna nazwa organu prowadzącego, wnioskodawcy)

(miejscowoņć, data)

Burmistrz Jasienia
Wniosek o udzielenie dotacji na rok …………….

Lp.

Wyszczególnienie

1.

Pełna nazwa placówki

2.

Numer i data zaņwiadczenia o wpisie do ewidencji placówek
niepublicznych

3.

Planowana liczba dzieci w przedszkolu niepublicznym ogółem
w …………………….. roku z tego:

a)

z gminy Jasień

Informacje
dotyczące wnioskodawcy

z innych gmin:
b)

a)
b)
c)

4.

Planowana liczba dzieci w placówkach prowadzących wychowanie przedszkole w innych formach.

5.

Nazwa i numer rachunku bankowego przedszkola na który ma
być przekazana dotacja

Prowadzący przedszkole niepubliczne lub inne formy wychowania przedszkolnego zobowiązuje się do comiesięcznego składania informacji o aktualnej liczbie dzieci oraz wysokoņci otrzymywanej dotacji oraz ich
wykorzystaniu.
Oświadczenie i podpis podmiotu prowadzącego przedszkole
Oņwiadczam , Ŋe znane mi są przepisy o odpowiedzialnoņci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
o których mowa w ustawie z 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialnoņci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz.114).
Oņwiadczam, Ŋe w przedszkolu zostały zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania
i opieki, o których mowa w ustawie z dnia 7 wrzeņnia 1991r. o systemie oņwiaty i przepisach wykonawczych
do tej ustawy.

……………………………………..
(podpis osoby upowaŊnionej)
Termin składania wniosku do 30 września roku poprzedzającego rok otrzymania dotacji.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VI/40/11
Rady Miejskiej w Jasieniu
z dnia 31 marca 2011r.

……………………………………………………………….

………………………………………..

(pełna nazwa organu prowadzącego, wnioskodawcy)

(miejscowoņć, data)

Burmistrz Jasienia
Rozliczenie wykorzystania dotacji ………………………………….. otrzymanych w okresie
od …………………… do………………………

Lp.

Informacje
dotyczące rozliczenia dotacji

Wyszczególnienie

1.

Pełna nazwa placówki

2.

Numer i data zaņwiadczenia o wpisie do ewidencji placówek niepublicznych

3.
4.

Liczba dzieci, na które otrzymano dotację
Kwota otrzymanej dotacji

5.

Zestawienie wydatków sfinansowanych z dotacji objętej rozliczeniem:
wynagrodzenia
pochodne od wynagrodzeń
opłaty, media
zakup materiałów i wyposaŊenia
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych
wynajem pomieszczeń
inne

6.
7.

Rzeczywista liczba dzieci
Kwota naleŊnej dotacji zgodnie z rzeczywistą liczbą dzieci

8.

Kwota niewykorzystanej dotacji podlegającej zwrotowi

Na podstawie art. 233 § 1 oņwiadczam, Ŋe wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.

…………………………………………………….
(podpis osoby upowaŊnionej)
Termin składania rozliczenia dotacji:
do 15 lipca – za okres od l stycznia do 30 czerwca
do 15 stycznia roku następnego po udzieleniu dotacji - za okres od l lipca do 31 grudnia.
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VI/40/11
Rady Miejskiej w Jasieniu
z dnia 31 marca 2011r.

……………………………………………………………….

………………………………………..

(pełna nazwa organu prowadzącego, wnioskodawcy)

(miejscowoņć, data)

Burmistrz Jasienia
Informacja miesięczna o rzeczywistej liczbie dzieci
(wg stanu na dzień sporządzenia)

Lp.

Wyszczególnienie

1.

Pełna nazwa placówki

2.

Liczba dzieci w przedszkolu niepublicznym ogółem z tego:

3.

z gminy Jasień

Informacje
dotyczące wnioskodawcy

z innych gmin:
4.

5.

Liczba dzieci w placówkach prowadzących wychowanie przedszkole w innych formach.

6.

Nazwa i numer rachunku bankowego przedszkola, na który ma
być przekazana dotacja. Wypełnić w przypadku zmiany konta
wskazanego we wniosku o dotację

Na podstawie art. 233 § 1 oņwiadczam, Ŋe wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.

…………………………………………….
(podpis osoby upowaŊnionej)

Termin składania informacji do organu udzielającego dotację do 5 dnia kaŊdego miesiąca.
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UCHWAŁA NR VI/44/2011
RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU
z dnia 31 marca 2011r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Jasień i jej jednostkom
podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póňn. zm.)
oraz art. 59 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r.
Nr 157, poz. 1240 z póňn. zm.), Rada Miejska w Jasieniu uchwala co następuje:
§ 1. Uchwała okreņla szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na
raty spłaty naleŊnoņci pienięŊnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Jasień
lub jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalnoņci pomocy publicznej w przypadkach, w których
ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazuje organ i osoby uprawnione do udzielania tych ulg.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) naleŊnoņciach pienięŊnych – naleŊy przez to rozumieć wymagalną naleŊnoņć pienięŊną o charakterze cywilnoprawnym przypadającą Gminie
Jasień lub jej jednostkom podległym obejmującą naleŊnoņć główną, odsetki za zwłokę, koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego,
wg stanu na dzień złoŊenia wniosku;
2) dłuŊniku – naleŊy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowoņci prawnej –
zobowiązaną do zapłacenia naleŊnoņci;
3) wierzycielu – naleŊy przez to rozumieć Gminę
Jasień oraz jej jednostki podległe, w tym Urząd
Miejski w Jasieniu;
4) uldze – naleŊy przez to rozumieć umorzenie,
odroczenie lub rozłoŊenie na raty spłaty naleŊnoņci pienięŊnych.
§ 3. 1. NaleŊnoņci pienięŊne mogą być umarzane
w całoņci z urzędu w przypadku wystąpienia okolicznoņci wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póňniejszymi zmianami).
2. Podjęcie decyzji o umorzeniu musi być poprzedzone postępowaniem wyjaņniającym, które
wykaŊe istnienie przynajmniej jednej z przesłanek do
umorzenia o których mowa w ust. 1.

spłata moŊe być odraczana lub rozkładana na raty
w przypadkach uzasadnionych waŊnym interesem
dłuŊnika lub interesem publicznym, a w szczególnoņci jeŊeli:
1) dłuŊnik – osoba fizyczna nie jest w stanie uiņcić
naleŊnoņci ze względu na wysokoņć dochodów
oraz zagroŊenie dla egzystencji dłuŊnika i osób
będących na jego utrzymaniu wywołane: ubóstwem, bezrobociem, niepełnosprawnoņcią,
długotrwałą lub cięŊką chorobą dłuŊnika lub
członka jego rodziny, sieroctwem, potrzebą
ochrony macierzyństwa lub wielodzietnoņcią,
alkoholizmem, narkomanią gdy w rodzinie są
małoletnie dzieci, klęską Ŋywiołową lub ekologiczną, zdarzeniem losowym lub sytuacją kryzysową;
2) dłuŊnik – osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowoņci prawnej,
która znalazła się w przejņciowej trudnej sytuacji ekonomicznej.
2. Udzielenie ulg, o których mowa w ust. 1 następuje w formie pisemnej poprzez zawarcie porozumienia (ugody) między dłuŊnikiem a organem lub
osobą uprawnioną wymienioną w § 8 uchwały.
3. Odmowa udzielenie ulg, o których mowa
w ust. 1 następuje w formie jednostronnego
oņwiadczenia woli złoŊonego przez organ lub osobę
uprawnioną wymienioną w § 8 uchwały.
4. NaleŊnoņć pienięŊna staje się natychmiast
wymagalna wraz z naleŊnymi odsetkami od pierwszego terminu wymagalnoņci do dnia zapłaty,
w przypadku gdy zostanie ustalone, Ŋe:
1) dowody, na podstawie których organ lub osoba
uprawniona wymieniona w § 8 uchwały udzieliły ulgi, okazały się fałszywe;
2) dłuŊnik wprowadził organ lub osobę uprawnioną wymienioną w § 8 uchwały w błąd co do
okolicznoņci uzasadniających udzielenie ulgi;
3) dłuŊnik nie spłacił naleŊnoņci pienięŊnej w odroczonym terminie.

3. Udzielenie ulgi, o której mowa w ust. 1 następuje w formie okreņlonej w art. 58 ust. 2 i 3 ustawy
wymienionej w ust. 1.

5. W przypadku, gdy dłuŊnik nie spłacił którejkolwiek z rat – niespłacona naleŊnoņć pienięŊna staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami
naleŊnymi od pierwszego terminu wymagalnoņci do
dnia zapłaty.

§ 4. 1. NaleŊnoņci pienięŊne mogą być na wniosek dłuŊnika umarzane w całoņci lub w częņci, ich

§ 5. 1. Wniosek o udzieleniu ulgi dłuŊnik składa
wierzycielowi.
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2. Wniosek o udzieleniu ulgi powinien zawierać
informacje dotyczące wystąpienia okolicznoņci,
o których mowa w § 4 ust. 1 uchwały, opis sytuacji
finansowej oraz wszelkie inne okolicznoņci uzasadniające składany wniosek, a jeŊeli wniosek składa
osoba fizyczna – oņwiadczenie majątkowe, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Do wniosku powinny zostać dołączone dokumenty potwierdzające okolicznoņci w nim wymienione.
4. W przypadku stwierdzenia, iŊ przedstawione
dokumenty są niewystarczające do udzielenia ulgi,
organ lub osoba uprawniona wymieniona w § 8
uchwały wzywa dłuŊnika do ich uzupełnienia.
5. Nieuzupełnienie wniosku przez dłuŊnika
w wyznaczonym terminie, powoduje pozostawienie
go bez rozpatrzenia.
§ 6. Umorzenie naleŊnoņci pienięŊnych, za które
odpowiada więcej niŊ jeden dłuŊnik, moŊe nastąpić
w przypadku, gdy warunki umorzeniowe są spełnione wobec wszystkich dłuŊników.
§ 7. 1. Organ i osoby uprawnione, o których
mowa w § 8 niniejszej uchwały, na wniosek podmiotu prowadzącego działalnoņć gospodarczą, mogą
udzielać ulg, które:
1) nie stanowią pomocy publicznej w przypadkach
okreņlonych w art. 56 ust. 1 pkt. 1 – 4 ustawy
wymienionej w § 3 ust. 1;
2) stanowią pomoc de minimis w zakresie i na zasadach okreņlonych w rozporządzeniu Komisji
(WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r.
w sprawie stosowania art. 87 i art. 88 Traktatu
do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379
z 28.12.2006 r.) w przypadkach okreņlonych
w § 4 ust. 1 uchwały oraz art. 56 ust. 1 pkt. 5
ustawy wymienionej w § 3 ust. 1.
2. Wartoņć udzielonej pomocy de minimis podlega sumowaniu z kaŊdą inną pomocą de minimis
uzyskaną w róŊnych formach i z róŊnych ňródeł
w okresie trzech kolejnych lat kalendarzowych oraz
z kaŊdą pomocą inną niŊ de minimis, otrzymaną
w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych.
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3. W celu uzyskania pomocy, o której mowa
w ust. 1 podmiot prowadzący działalnoņć gospodarczą, jest zobowiązany przedstawić organowi udzielającemu pomocy:
1) zaņwiadczenia i oņwiadczenia, o których mowa
w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007r.
Nr 59, poz. 404 z póňn. zm.),
2) wypełniony formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc
de minimis stanowiący załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r.
w sprawie zakresu informacji przedstawianych
przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010r. Nr 53, poz. 311),
3) sprawozdania finansowe, o których mowa
w § 2 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia o którym
mowa w pkt. 2.
§ 8. Do udzielania ulg uprawnieni są:
1) Burmistrz Jasienia bez względu na wysokoņć
kwoty naleŊnoņci pienięŊnych,
2) Kierownicy/Dyrektorzy jednostek podległych
Gminie Jasień, jeŊeli kwota naleŊnoņci pienięŊnych nie przekracza kwoty 5.000,00zł na jednego dłuŊnika.
§ 9. Traci moc uchwała Nr XXXVII/249/06 Rady
Miejskiej w Jasieniu z dnia 21 wrzeņnia 2006r.
w sprawie szczególnych zasad i trybu umarzania
wierzytelnoņci jednostek organizacyjnych Gminy
Jasień z tytułu naleŊnoņci pienięŊnych do których
nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych
naleŊnoņci.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jasienia.
§ 11. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Zbigniew Walczak
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Załącznik
do uchwały Nr VI/44/2011
Rady Miejskiej w Jasieniu
z dnia 31 marca 2011 r.

……………………………………………
imię i nazwisko
……………………………………………
adres
……………………………………………
NIP
……………………………………………
PESEL
……………………………………………
Nr telefonu do kontaktu
OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM
W związku ze złoŊonym wnioskiem z dnia…………………………………….. w sprawie ……………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
opłaty z tytułu…………………………………………………………………………………………………………………….
oņwiadczam, co następuje:
I. Przyczyna powstania zaległoņci
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
II. Sytuacja materialna Strony:
1. Wysokoņć dochodów własnych netto (proszę uzupełnić i dołączyć stosowne zaņwiadczenia)
a) z działalnoņci gospodarczej……………………………………………………………………………………………...
b) ze stosunku pracy………………………………………………………………………………………………………….
c) z zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych……………………………………………………………..
d) z gospodarstwa rolnego………………………………………………………………………………………………….
e) emerytura/renta……………………………………………………………………………………………………………
f)

zasiłek dla bezrobotnych…………………………………………………………………………………………………

g) zasiłek z opieki społecznej/alimenty……………………………………………………………………………………
h) inne…………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Wysokoņć dochodów netto osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (proszę uzupełnić, podać stopień pokrewieństwa oraz dołączyć stosowne zaņwiadczenia)
A. małŊonek Strony
a) z działalnoņci gospodarczej…………………………………………………………...…………………………………
b) ze stosunku pracy………………………………………………………………………………………………………….
c) z zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych……………………………………………………………..
d) z gospodarstwa rolnego………………………………………………………………………………………………….
e) emerytura/renta……………………………………………………………………………………………………………
f)

zasiłek dla bezrobotnych…………………………………………………………………………………………………

g) zasiłek z opieki społecznej/alimenty……………………………………………………………………………………
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h) inne…………………………………………………………………………………………………………………………..
B. inne osoby
a) z działalnoņci gospodarczej…………………………………………………………………………………………...
b) ze stosunku pracy………………………………………………………………………………………………………
c) z zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych…………………………………………………………..
d) z gospodarstwa rolnego………………………………………………………………………………………………
e) emerytura/renta…………………………………………………………………………………………………………
f)

zasiłek dla bezrobotnych………………………………………………………………………………………………

g) zasiłek z opieki społecznej/alimenty…………………………………………………………………………………
h) inne………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Iloņć osób pozostających na utrzymaniu Strony, w tym iloņć dzieci uczących się (naleŊy podać wiek dzieci
oraz rodzaj szkoły do której uczęszczają)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ņredni dochód przypadający na jedną osobę:……………………………………………………………………………..
4.

Posiadany majątek

A. Nieruchomoņci (proszę uzupełnić)
dom jednorodzinny o powierzchni………………………………………………………………………………….
mieszkanie spółdzielcze lokatorskie o powierzchni………………………………………………………………
mieszkanie spółdzielcze własnoņciowe o powierzchni…………………………………………………………..
mieszkanie komunalne o powierzchni……………………………………………………………………………...
mieszkanie własne o powierzchni…………………………………………………………………………………...
inne………………………………………………………………………………………………………………………..
B. Ņrodki transportowe (proszę podać markę, Nr rejestracyjny, wiek pojazdu oraz wartoņć)
samochody cięŊarowe…………………………………………………………………………………………………
samochody osobowe………………………………………………………………………………………………….
inne np. przyczepy, autobusy itp…………………………………………………………………………………….
C. Inne składniki majątku (np. akcje, obligacje, udziały, oszczędnoņci itp.)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Miesięczna wysokoņć opłat eksploatacyjnych (dołączyć kopie rachunków)
czynsz……………………………………………………………………………………………………………………..
energia elektryczna…………………………………………………………………………………………………….
gaz…………………………………………………………………………………………………………………………
woda………………………………………………………………………………………………………………………
abonament RTV…………………………………………………………………………………………………………
wywóz nieczystoņci…………………………………………………………………………………………………….
telefon…………………………………………………………………………………………………………………….
Internet…………………………………………………………………………………………………………………...
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Inne………………………………………………………………………………………………………………………..
6. Ňródło utrzymania w przypadku pozostawania bez pracy (jeņli znajduje się Pan/Pani na utrzymaniu osób
trzecich proszę podać rozmiar pomocy)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
III. Inne okolicznoņci mające wpływ na sytuację materialną Strony (np. choroba, wypadek, kradzieŊ, status
bezrobotnego bez prawa do zasiłku, poŊar, itp.)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
IV. Uwagi (np. posiadane zaległoņci – wyszczególnienie z jakich tytułów i na jaką kwotę)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
V. ZłoŊony wniosek dotyczy ulgi w zakresie:
umorzenia zaległoņci wraz z odsetkami w kwocie………………………………………………………………..
umorzenia odsetek……………………………………………………………………………………………………..
umorzenia odsetek i rozłoŊenia zaległej opłatna raty - iloņć rat ………………., a w razie odmowy umorzenia odsetek rozłoŊenia płatnoņci zaległej opłaty wraz z odsetkami na raty - iloņć rat…………………..
rozłoŊenia na raty bieŊącej opłaty……………………………………………………………………………………
odroczenia terminu płatnoņci zaległej opłaty……………………………………………………………………...
inna.……………………………………………………………………………………………………………………….

Oņwiadczam, Ŋe wszystkie podane informacje są zgodne z rzeczywistoņcią. Jest mi znana odpowiedzialnoņć
karna za podanie nieprawdziwych danych.

………………………………………………………………………………
data, miejscowoņć, czytelny podpis składającego oņwiadczenie

15
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UCHWAŁA NR V/31/2011
RADY GMINY KOLSKO
z dnia 31 marca 2011r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Kolsko
Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca
2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, Nr 151,
poz. 1014) oraz art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Gmina Kolsko wspiera sport tworząc warunki, w tym organizacyjne, sprzyjające rozwojowi
sportu.
2. Przez cel publiczny z zakresu sportu rozumie
się:
1) poprawę warunków uprawiania sportu przez
zawodników klubów sportowych;
2) osiągnięcie wysokich wyników sportowych
przez zawodników klubów sportowych;
3) poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu Ŋycia;
4) promocję sportu i aktywnego stylu Ŋycia;

5) sfinansowanie stypendiów sportowych klubów
i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.
3. Dotację celową na prowadzenie statutowej
działalnoņci sportowej moŊe otrzymać klub, jeŊeli:
1) realizuje cel publiczny wskazany w § 1 ust. 2
niniejszej uchwały;
2) angaŊuje się we współpracę z gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz z Urzędem
Gminy przy realizacji zadań publicznych z zakresu sportu na rzecz mieszkańców Gminy Kolsko;
3) promuje wizerunek Gminy Kolsko jako gminy
stwarzającej warunki dla rozwoju sportu;
4) zapewni udział ņrodków własnych na realizację
zadania.
4. Kwota dofinansowania ze strony Gminy Kolsko nie moŊe przekroczyć 80% całkowitych kosztów
poniesionych przy realizacji danego zadania.

5) umoŊliwienie dostępu do róŊnorodnych form
aktywnoņci sportowej jak największej liczbie
mieszkańców Gminy Kolsko.

5. Dotacje udzielane są po przeprowadzeniu
otwartego konkursu ofert, ogłaszanego w trybie
niniejszej uchwały oraz indywidualnych rozstrzygnięć, od których nie przysługuje odwołanie.

§ 2. 1. Wsparcie, o którym mowa w § 1 ust. 1,
udzielane będzie w formie:

§ 4. 1. Wójt Gminy Kolsko ogłasza otwarty konkurs ofert, wskazując:

1) dotacji celowych na prowadzenie statutowej
działalnoņci sportowej;

1) rodzaj zadania oraz wysokoņć ņrodków finansowych przeznaczonych na wsparcie zadania;

2) stypendiów sportowych oraz nagród za osiągnięte wyniki sportowe na zasadach okreņlonych w odrębnej uchwale Rady Gminy.

2) termin i warunki realizacji zadania;

2. Ņrodki finansowe na wspieranie rozwoju sportu zabezpiecza się corocznie w uchwale budŊetowej.

3) termin składania ofert;
4) termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty.

§ 3. 1. Dotacje celowe mogą uzyskać kluby sportowe działające na terenie Gminy Kolsko niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające
w celu osiągnięcia zysku, realizujące cel publiczny
z zakresu sportu, o którym mowa w § 1 ust. 2 tej
uchwały.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

2. Z dotacji celowej mogą być dofinansowane
wydatki w szczególnoņci na:

4. W postępowaniu konkursowym mają odpowiednie zastosowanie wzory dokumentów, tj.: oferty
realizacji zadania, umowy, sprawozdania okreņlone
w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r., o działalnoņci poŊytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póňn.
zm.) z modyfikacjami wynikającymi z zapisów niniejszej uchwały.

1) realizację programów szkolenia sportowego,
2) zakup sprzętu sportowego,
3) pokrycie kosztów organizowania zawodów
sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

3. Oferty wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji
ze ņrodków Gminy Kolsko składa się w Sekretariacie
Urzędu Gminy Kolsko.
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§ 5. ZłoŊone oferty rozpatruje komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Kolsko w składzie co najmniej 3-osobowym.
§ 6. Przy rozpatrywaniu ofert o przyznanie dotacji na realizację zadania komisja konkursowa
uwzględnia w szczególnoņci:
1) znaczenie zadania dla Gminy Kolsko;
2) zgodnoņć oferty z celem publicznym, okreņlonym w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały;
3) wysokoņć ņrodków budŊetowych przeznaczonych na realizację danego zadania;
4) wysokoņć ņrodków pozabudŊetowych pozyskanych na realizację danego zadania;
5) ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do
zakresu rzeczowego zadania;
6) ocenę moŊliwoņci realizacji zadania przez oferenta;
7) analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie poprzednim,
z uwzględnieniem w szczególnoņci jakoņci
i terminowoņci rozliczania dotacji.
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ņrodków finansowych otrzymanych na realizację zadania, a takŊe wszelkiej innej dokumentacji umoŊliwiającej ocenę wykonania zadania
pod względem rzeczowym i finansowym;

9) termin i zasady zwrotu niewykorzystanej częņci
dotacji lub niewłaņciwie wykorzystanej dotacji.
§ 12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
dopuszcza się, za zgodą stron, moŊliwoņć zmiany
w ciągu roku zakresu rzeczowego oraz warunków
realizacji zadania w formie aneksu do umowy.
§ 13. Dotację na realizację zadania przekazuje się
na rachunek bankowy klubu, na warunkach okreņlonych w umowie.
§ 14. 1. Podmiot, który otrzymał dotację, jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania z wykonania zadania okreņlonego w umowie w terminie
30 dni po upływie terminu, na który umowa została
zawarta.
2. Sprawozdanie powinno zawierać w szczególnoņci:
1) informację o przebiegu realizacji zadania,
2) szczegółowe rozliczenie finansowe dokonane
w oparciu o kosztorys załączony do oferty,

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

3) inne istotne informacje dot. realizacji zadania,

2. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty
dokonuje Wójt Gminy.

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

§ 8. Oferta winna być rozpatrzona w terminie
nieprzekraczającym 30 dni od daty jej złoŊenia.
§ 9. Wyniki konkursu zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Kolsko.
§ 10. Oferenci, przyjmując dotacje, zobowiązują
się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach
okreņlonych w umowie zawartej zgodnie z dyspozycją art. 221 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
§ 11. 1. Umowę sporządza się w formie pisemnej, na czas realizacji zadania lub na czas okreņlony,
nie dłuŊszy niŊ jeden rok.

§ 15. W przypadku wykorzystania na realizację
zadania tylko częņci przekazanej dotacji, niewykorzystane ņrodki finansowe naleŊy zwrócić wraz
z odsetkami w wysokoņci okreņlonej jak dla zaległoņci podatkowych liczonych zgodnie z art. 251 i 252
ustawy o finansach publicznych.
§ 16. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowoņci w sposobie wykorzystania dotacji wstrzymuje się
przekazywanie kolejnych transz dotacji, a dotychczas przekazana kwota podlega zwrotowi na zasadach okreņlonych w art. 251 i 252 ustawy o finansach publicznych.

3) wysokoņć dotacji;

§ 17. Umowa moŊe być rozwiązana ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku nieterminowego
lub nienaleŊytego jej wykonania. Podstawę do rozwiązania umowy stanowią wyniki kontroli wykonania umowy oraz odpowiedň organizacji (klubu na
doręczone wystąpienie pokontrolne) złoŊona w ciągu 14 dni od dnia jego doręczenia – za potwierdzeniem odbioru.

4) termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania;

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kolsko.

5) sposób kontroli realizacji zadania i wydatkowania dotacji;

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

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać w szczególnoņci:
1) oznaczenie stron umowy;
2) szczegółowy zakres realizowanego zadania (cel
udzielenia dotacji);

6) sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji;
7) postanowienia dotyczące okolicznoņci uzasadniających rozwiązanie umowy;
8) zobowiązanie podmiotu do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej

Przewodnicząca Rady
Agnieszka Liśkiewicz
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UCHWAŁA NR V/32/2011
RADY GMINY KOLSKO
z dnia 31 marca 2011r.
w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Kolsko z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011
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 póňn. zm.) oraz art. 5a
ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalnoņci
poŊytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2010r. Nr 234, poz. 1536) Rada Gminy Kolsko,
uchwala co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Roczny Program Współpracy
Gminy Kolsko na rok 2011 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy powołanej w podstawie prawnej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Agnieszka Liśkiewicz
Załącznik
do uchwały Nr V/32/2011
Rady Gminy Kolsko
z dnia 31 marca 2011r.

z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalnoņci poŊytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873,
ze zm.).
II Cele programu
1) Celem programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalnoņć poŊytku publicznego na
rok 2011 jest efektywne wykorzystanie istniejącej społecznej aktywnoņci oraz pobudzenie nowych inicjatyw i aktywnoņci społecznej w zaspakajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców
Gminy Kolsko.
2) Cel o którym mowa w ust. 1 realizowany będzie
poprzez:
okreņlenie kierunków realizacji zadań publicznych,
zwiększenie iloņci ņwiadczonych usług publicznych oraz podniesienie ich standardu,
obniŊenie kosztów realizacji zadań publicznych w wyniku wykorzystania bezpłatnej pracy wolontariuszy,
odciąŊenie sektora publicznego w realizacji
niektórych zadań,
aktywizacje społecznoņci lokalnej,

Program współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2011
I Wprowadzenie
Organizacje pozarządowe działające na rzecz gminnej społecznoņci wspierają samorząd w rozwiązywaniu problemów okreņlonych grup społecznych,
zaspakajając tym samym częņć istotnych potrzeb
jego mieszkańców. Aktywna działalnoņć organizacji
pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalnoņć poŊytku publicznego jest istotną
cechą społeczeństwa demokratycznego, elementem
spajającym i aktywizującym społecznoņć lokalną.
Działania tych organizacji i podmiotów stanowią
istotne uzupełnienie działań organów Gminy. Silne
i niezaleŊne organizacje są waŊnym partnerem dla
samorządu zarówno w zakresie wymiany doņwiadczeń, jak równieŊ współpracy. Zgodnie z załoŊeniami
ustawy o działalnoņci poŊytku publicznego i o wolontariacie instrumentem słuŊącym do ustalenia
zasad wzajemnej współpracy jest „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalnoņć poŊytku publicznego
na rok 2011” opracowany na podstawie ustawy

zabezpieczenie w budŊecie gminy ņrodków
na wykonanie zadań zleconych podmiotom programu.
III Podmioty programu
1) Podmiotami programu współpracy zwanymi
dalej „podmiotami programu” są:
organizacje pozarządowe,
osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku
państwa do innych koņciołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnoņci
sumienia i wyznania, jeŊeli ich cele statutowe
obejmują prowadzenie działalnoņci poŊytku
publicznego,
2) Program nie obejmuje podmiotów, do działalnoņci których nie stosuje się przepisów ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalnoņci poŊytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz. 873 ze zm.)
IV Realizatorzy programu
1) W realizacji programu uczestniczą:
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Rada Gminy i jej Komisje – w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej,
Wójt Gminy Kolsko – w zakresie realizacji
polityki społecznej i finansowej Gminy wytyczonej przez Radę Gminy,

Poz. 1105

5) prowadzenie programów profilaktycznych dla
dzieci i młodzieŊy z terenu Gminy Kolsko
w trakcie ferii zimowych i wypoczynku letniego.
2. Obszar polityki społecznej:

Komisja konkursowa – w zakresie przeprowadzania otwartego konkursu ofert na
realizację zadań zleconych podmiotom
programu,

1) prowadzenie działań polegających na wspieraniu osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających
do
zaspokojenia
niezbędnych
potrzeb
i umoŊliwiających im Ŋycie w warunkach odpowiadających godnoņci człowieka,

Samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie
Gminy Kolsko w ramach swoich kompetencji.

2) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku
oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym

V Zasady współpracy

3. Obszar kultury i sztuki:

1) Zasada pomocniczoņci – powierzenie podmiotom programu tych zadań, które mogą być zrealizowane efektywniej niŊ poprzez Urząd Gminy
lub jednostki organizacyjne.

1) organizacja i wdraŊanie powszechnych, amatorskich
oraz
profesjonalnych
projektów
i programów obejmujących róŊne obszary kultury w tym warsztaty artystyczne,

2) Zasada suwerennoņci stron – zachowanie autonomii i nie ingerowanie wewnętrzne sprawy
podmiotów programu.

2) organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Gminy Kolsko (m.in. pikników i festynów)

3) Zasada partnerstwa – współpraca na równych
prawach i na zasadzie dobrowolnoņci udziału.
4) Zasada efektywnoņci – dąŊenie wszystkich zainteresowanych do osiągania najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych przy danych
ņrodkach i moŊliwoņciach.
5) Zasada uczciwej konkurencji – tworzenie przejrzystych kryteriów współpracy.
6) Zasada jawnoņci – stosowanie jawnych kryteriów finansowych i pozafinansowych.
VI Obszary współpracy
Obszary okreņlające priorytetowe zadania publiczne,
które mogą być powierzone podmiotom programu
to:
1. Obszar przeciwdziałania patologiom społecznym i uzaleŊnieniom:
1) prowadzenie działań związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
oraz integrację społeczną osób uzaleŊnionych
od alkoholu w tym prowadzenie programów terapeutycznych skierowanych do osób borykających się z problemami alkoholowymi wychodzących z choroby oraz ich małŊonków,
2) prowadzenie profilaktycznej działalnoņci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w szczególnoņci dla dzieci
i młodzieŊy oraz działań na rzecz osób uzaleŊnionych od narkotyków,
3) organizacja konkursu plastycznego dla przedszkoli, szkół podstawowych
i gimnazjów
o tematyce antyalkoholowej,
4) prowadzenie ņwietlic ņrodowiskowo – integracyjnych,

4. Obszar kultury fizycznej, turystyki i rekreacji:
1) organizacja masowych imprez sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców,
2) organizacja współzawodnictwa
szkół dzieci i młodzieŊy,

sportowego

3) szkolenie specjalistyczne oraz udział w współzawodnictwie sportowym w róŊnych dyscyplinach w szczególnoņci w piłce noŊnej i tenisie
stołowym.
Przedstawiony powyŊej katalog priorytetowych zadań realizowanych w 2011 roku nie wyłącza moŊliwoņci powierzenia podmiotom programu innych
zadań publicznych pozostających w zakresie zadań
gminy.
VII Formy współpracy
Współdziałanie Gminy Kolsko z podmiotami programu obejmuje współpracę o charakterze finansowym i pozafinansowym.
1) Współdziałanie Gminy Kolsko z podmiotami
programu obejmuje współpracę o charakterze
finansowym i pozafinansowym.
a) zlecanie podmiotom programu realizacji zadań publicznych,
b) finansowy współudział Gminy w realizowanych przez podmioty programu zadaniach
(w formach okreņlonych w ustawie o działalnoņci poŊytku publicznego i o wolontariacie),
c) wzajemną wymianę informacji o kierunkach
działalnoņci i dąŊenie do wypracowania
wspólnych płaszczyzn aktywnoņci – głównie
konsultacje z Urzędem Gminy, który współpracuje z podmiotami programu w zakresie
merytorycznej właņciwoņci,
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d) współpracę w pozyskiwaniu ņrodków z innych ňródeł,
e) współdziałanie w nawiązywaniu kontaktów
międzynarodowych,
f)

wyznaczanie doraňnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym do realizacji
wspólnych przedsięwzięć,

g) moŊliwoņć bezpłatnego korzystania z obiektów sportowych,
h) sprawowanie patronatu Wójta Gminy nad
konkursami, pomoc w ich organizacji i fundowanie nagród.
Podmioty programu zobowiązane są do zamieszczania we wszystkich materiałach informacyjnych
zapisu o współudziale Gminy Kolsko w realizacji
zadania.

Poz. 1105, 1106
VIII Zakończenie

Podmioty programu mogą kierować na bieŊąco
uwagi i propozycje dotyczące realizacji programu do
pracowników urzędu merytorycznie odpowiedzialnych za dany obszar działalnoņci.
IX Podstawa prawna działania
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z póňn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 1575, poz. 1240 z póňn. zm.).
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalnoņci poŊytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2010r. Nr 234, poz. 1536).
4. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r Nr 223,
poz. 1655, ze zm.)

===================================================================================
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UCHWAŁA NR V/38/2011
RADY GMINY KOLSKO
z dnia 31 marca 2011r.
w sprawie zmiany do uchwały Nr IV/27/2011 Rady Gminy Kolsko z dnia 23 lutego 2011r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1501 z póňn. zm.) art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym
(Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z póňn. zm.) art. 6
ust. 8 ustawy z dnia 30 paňdziernika 2002r. o podatku leņnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z póňn. zm.) oraz
art. 6 ust. 12, art. 14 pkt. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2006r. Nr 121, poz. 844 z póňn. zm.) uchwala się, co
następuje:
§ 1.
W
uchwale
Rady
Gminy
Kolsko
Nr IV/27/2011 z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie
zmian do uchwały Nr XI/73/2003 Rady Gminy Kolsko
w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa po-

datków i opłat lokalnych, wyznaczenia inkasentów
oraz okreņlenia wysokoņci wynagrodzenia za inkaso
w § 3 skreņla się „z mocą obowiązującą od 1 marca
2011r.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Agnieszka Liśkiewicz
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UCHWAŁA NR VII/38/11
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE
z dnia 31 marca 2011r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/338/10 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sława w latach 2010 – 2014
opublikowanej Dz. Urz. Woj. Lub. z 2010 Nr 63, poz. 874
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobem gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005 Nr 31, poz. 266 ze
zm.) Rada Miejska w Sławie uchwala:

letniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sława w latach 2010 – 2014,
wprowadza się następujące zmiany:
§ 3 ust. 1 Tabela otrzymuje nowe brzmienie:

§ 1. W uchwale Nr XLIX/338/10 Rady Miejskiej
w Sławie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie wieloLata
2010
2011
2012
2013
2014

Liczba mieszkań ogółem
163
163
158
153
148

Wielkość zasobów
Liczba mieszkań komunalnych
149
144
139
133
128

§ 5. Otrzymuje nowe brzmienie
„Planowana sprzedaŊ
w latach 2010-2014.

lokali

mieszkalnych

Liczba mieszkań socjalnych
14
19
19
20
20

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie w terminie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Rok 2010 – 1 mieszkanie
Rok 2011 – 5 mieszkań

Przewodniczący Rady
Aleksander Polański

Rok 2012 – 5 mieszkań
Rok 2013 – 5 mieszkań
Rok 2014 – 5 mieszkań”.

===================================================================================
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UCHWAŁA NR VII/46/2011
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE
z dnia 31 marca 2011r.
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania
opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych miasta Szprotawy

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 13b i art. 13 f
ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 19, poz. 115
z póňn. zm.) po zasięgnięciu opinii Starosty Powiatu
ŉagańskiego uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Ustala się strefę płatnego parkowania
w mieņcie Szprotawa wydzieloną na podstawie kryterium zapotrzebowania na miejsca parkingowe.

2. Do strefy płatnego parkowania zalicza się pas
drogowy przy ul. Rynek w Szprotawie.
3. Mapa strefy płatnego parkowania stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Wprowadza się opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania w niŊej wymienionych stawkach:
1) za pierwszą godzinę postoju – 1,00zł,
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2) za drugą godzinę postoju – 1,20zł,
3) za trzecią godzinę postoju – 1,40zł,
4) za czwartą i kaŊdą następną rozpoczętą godzinę
postoju – 1,00zł,
5) karta abonamentowa parkingowa jednotygodniowa – 10,00zł,
6) karta abonamentowa parkingowa miesięczna –
40,00zł,
7) za parkowanie na wydzielonym stanowisku
postojowym zastrzeŊonym kopertą przez całą dobę –
karta abonamentowa parkingowa półroczna –
240,00zł.
2. Opłaty za parkowanie pojazdów ponad 3,5 tony w miejscach gdzie zezwalają na to przepisy ruchu
drogowego ustala się jako iloczyn zajętych miejsc
i stawek opłat, o których mowa w ust. 1.
§ 3. Opłaty za parkowanie pobiera się od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600.
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§ 4. Wpływy z opłat za parkowanie pojazdów
w strefie płatnego parkowania przeznacza się na
remont, utrzymanie, przebudowę i budowę dróg,
w tym na budowę nowych miejsc postojowych na
terenie miasta.
§ 5. Wprowadza się Regulamin Strefy Płatnego
Parkowania w mieņcie Szprotawa, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały, który okreņla
sposób organizacji i eksploatacji miejsc parkingowych oraz sposób pobierania opłat.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą
obowiązywania od dnia 1 czerwca 2011r.
Przewodniczący Rady
Andrzej Skawiński
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VII/46/2011
Rady Miejskiej w Szprotawie
z dnia 31 marca 2011r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VII/46/2011
Rady Miejskiej w Szprotawie
z dnia 31 marca 2011r.
REGULAMIN STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA
Rozdział 1
Przepisy ogólne
1. UŊyte w niniejszym regulaminie zwroty i wyraŊenia naleŊy rozumieć następująco:
1) SPP – obszar objęty Strefą Płatnego Parkowania oznakowaną na wjazdach do strefy znakami
D-44 – „Strefa parkowania” i na wyjazdach
znakami D-45 – „Koniec strefy parkowania”.
2) BSPP – Biuro StraŊy Miejskiej w Szprotawie.
3) Bilet parkingowy – dokument stwierdzający
czas, za jaki opłacono postój pojazdu w SPP.
4) Karta abonamentowa parkingowa – dokument
stwierdzający wniesienie opłat za parkowanie
na okreņlony czas, zawierający numer ewidencyjny i okres waŊnoņci.
5) Karta abonamentowa specjalna – dokument
zawierający numer ewidencyjny, numer rejestracyjny pojazdu oraz ulicę, na której obowiązuje zerowa stawka opłat w SPP.
2. Miejsca postojowe w strefie są niestrzeŊone.
3. Parkujący na obszarze SPP, na drogach publicznych obowiązani są do uiszczania opłaty za
parkowanie.
4. Zwolnione z odpłatnoņci za parkowanie w SPP
są pojazdy:
1) Policji, Inspekcji Transportu drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji
Wywiadu, Państwowej StraŊy PoŊarnej, jednostek ochrony przeciwpoŊarowej, StraŊy Granicznej, pogotowia ratunkowego, SłuŊby Więziennej, SłuŊby Celnej,
2) zarządcy dróg,
3) Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a takŊe
sił zbrojnych państw obcych, jeŊeli umowa
międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska
jest stroną, tak stanowi,
4) wykorzystywane w ratownictwie lub przypadku
klęski Ŋywiołowej,
5) autobusy szkolne przewoŊące dzieci do szkoły.
5. Zerową stawkę opłat wprowadza się dla pojazdów:
1) StraŊy Miejskiej,
2) oznaczonych symbolem osoby niepełnosprawnej, w czasie parkowania kierowca zobowiązany jest do pozostawienia za przednią szybą samochodu karty parkingowej, wydawanej przez
starostę na podstawie Prawo o ruchu drogowym,
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3) opiekunów osób niezdolnych do samodzielnej
egzystencji zamieszkałych w SPP,
4) słuŊb prowadzących eksploatację urządzeń
znajdujących się w pasie drogowym (w czasie
ich pracy) m.in.: Szprotawskich Wodociągów
i Kanalizacji, Zakładu Energetycznego, Zakładu
Gazowniczego, TP S.A., ELTEL, Zakładu obsługującego zieleń miejską,
5) przedsiębiorstw i jednostek, z którymi zarządca
dróg zawarł umowy dotyczące obsługi technicznej miasta lub którym wydano decyzje
o zezwoleniu na prowadzenie robót w pasie
drogowym,
6) pojazdów zaopatrzenia sklepów zlokalizowanych w SPP w czasie do pół godziny,
7) samochodu słuŊbowego Urzędu Miejskiego
w Szprotawie.
6. ZastrzeŊone miejsca postojowe „koperty” są
wyłączone z ogólnie dostępnych miejsc postojowych w SPP. Wykupienie takiego miejsca moŊe nastąpić tylko za zgodą organu zarządzającego ruchem.
7. Osoby i instytucje wymienione w ust. 5
pkt. 5.3. do 5.5. obowiązane są złoŊyć do BSPP pisemny wniosek oraz załączyć kopie dokumentów
uprawniających do ubiegania się o zerową stawkę
opłat.
Rozdział 2
Czas obowiązywania i wysokość opłat w SPP
1. Wysokoņć stawek opłat w SPP oraz czas ich
obowiązywania ustala Rada Miejska.
2. Rada Miejska moŊe czasowo wyłączyć z obowiązywania opłat w SPP w przypadku organizowania uroczystoņci i imprez gminnych obejmujących
swym zasięgiem strefę.
Rozdział 3
Realizacja opłat w SPP
1. Parkujący w SPP opłaca postój:
1) poprzez wykupienie biletu parkingowego za
kwotę odpowiadającą przewidywanemu czasowi parkowania,
2) poprzez wykupienie w Kasie Urzędu Miejskiego
w Szprotawie karty abonamentowej parkingowej.
2. Kierujący pojazdem obowiązany jest umieņcić
bilet parkingowy lub kartę abonamentową za przednią szybą pojazdu w widocznym miejscu, w sposób
nie budzący wątpliwoņci i umoŊliwiający jego odczytanie.
3. Wykupienie biletu parkingowego i nie umieszczenie go za szybą pojazdu będzie traktowane jako
postój nieopłacony.
4. Niepełne wykorzystanie opłaconego czasu
parkowania nie uprawnia do Ŋądania zwrotu uiszczonej opłaty.
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5. Wykupienie karty abonamentowej parkingowej upowaŊnia do nieograniczonego postoju w SPP,
lecz nie stanowi podstawy do roszczeń w związku
z brakiem wolnych miejsc postojowych.
6. W przypadku utraty lub kradzieŊy abonamentów nie wydaje się duplikatów.
7. Uiszczenie opłaty za parkowanie w SPP nie
uprawnia do prowadzenia działalnoņci gospodarczej, w tym reklamowej w pojeňdzie lub z pojazdu.
8. Umieszczenie reklamy wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi zamocowanymi na pojeňdzie będzie
traktowane jako samowolne zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia działalnoņci gospodarczej.
Rozdział 4
Nieopłacenie postoju
1. W przypadku stwierdzenia przez StraŊ Miejską
w Szprotawie nieopłacenia postoju w SPP kierujący
pojazdem obowiązany jest zgłosić się w BSPP
i wnieņć opłatę za czas parkowania, ustalony jako
czas, który upłynął od chwili wystawienia wezwania
do momentu zgłoszenia się BSPP. PowyŊsze obowiązuje jeņli kierujący zgłosi się w BSPP do godziny
1000 dnia następnego.
2. W przypadku niestawienia się w BSPP w terminie ustalonym w ust. 1 opłata dodatkowa wyniesie 50zł. Opłatę powyŊszą naleŊy wnieņć w kasie
Urzędu Miejskiego w Szprotawie.
3. W przypadku nie uiszczenia opłaty, o której
mowa w ust. 2 w ciągu 14 dni, ņciągnięcie naleŊnoņci nastąpi w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Rozdział 5
Kontrola pojazdów w SPP
1. StraŊ Miejska w Szprotawie działając w oparciu o Regulamin SPP, ma prawo do kontroli uiszczenia opłat w SPP.
2. Do obowiązków StraŊy Miejskiej w Szprotawie
naleŊy:
1) kontrola opłat za postój w SPP,
2) wypisywanie wezwań do uiszczenia opłaty za
nieopłacony postój lub postój ponad opłacony
czas,
3) w przypadku stwierdzenia nieopłacenia postoju, sporządzenie notatki słuŊbowej i wprowa-
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dzenie danych pojazdu, czasu i miejsca nieopłaconego postoju do ewidencji.
Rozdział 6
Biuro Strefy Płatnego Parkowania
1. BSPP wykonuje zadania a w szczególnoņci:

1) pobiera opłaty za nieopłacone parkowanie,
2) gromadzi dane dostarczone na temat nieopłaconego postoju,
3) przekazuje do Wydziału Finansowego Urzędu
Miejskiego w Szprotawie wykaz nieopłaconych
w terminie opłat w celu przeprowadzenia postępowania w trybie egzekucji administracyjnej,
4) prowadzi dokładną ewidencję wydanych kart
abonamentowych parkingowych, kart abonamentowych specjalnych oraz sprzedanych
miejsc postojowych,
5) przedstawia Burmistrzowi Szprotawy wnioski
i uwagi dotyczące funkcjonowania SPP,
6) dba o oznakowanie pionowe i poziome miejsc
postojowych w SPP,
7) dba o utrzymanie czystoņci i porządku miejsc
postojowych w SPP.
Rozdział 7
Postępowanie reklamacyjne i odwoławcze
1. Parkujący pojazdem kwestionujący zasadnoņć
wystawienia wezwania – raportu moŊe wnieņć reklamację do BSPP.
2. W wyniku wniesienia reklamacji BSPP przeprowadza postępowanie wyjaņniające.
3. W przypadku uznania przez BSPP zasadnoņci
reklamacji wezwanie – raport zostaje anulowane.
4. W przypadku nieuwzględnienia przez BSPP
reklamacji parkujący moŊe złoŊyć odwołanie do
Burmistrza Szprotawy.
5. Odwołanie składa się za poņrednictwem BSPP
w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia o nieuwzględnieniu reklamacji.
6. Rozstrzygnięcie odwołania prze Burmistrza
Szprotawy jest ostateczne.
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UCHWAŁA NR VII/47/2011
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE
z dnia 31 marca 2011r.
w sprawie nadania nazw ulic w Szprotawie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z póňn. zm.)
uchwala się co następuje:
§ 1. Ulicom w Szprotawie nadaje się nazwy Akacjowa – jak na załączniku Nr 1 i Czesława Miłosza –
jak na załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Skawiński
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VII/47/2011
Rady Miejskiej w Szprotawie
z dnia 31 marca 2011r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VII/47/2011
Rady Miejskiej w Szprotawie
z dnia 31 marca 2011r.

2 1
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UCHWAŁA NR VII/48/2011
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE
z dnia 31 marca 2011r.
w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych
warunków jego funkcjonowania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póňn. zm.) w związku
z art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r.
Nr 180, poz. 1493 z póňniejszymi zmianami) uchwala
co następuje:
§ 1. Zespół Interdyscyplinarny dalej zwany „Zespołem” realizuje działania okreņlane w Gminnym
programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
§ 2. Do prac zespołu interdyscyplinarnego powołani zostaną przedstawiciele instytucji i organizacji
1) po jednym przedstawicielu:
a) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Szprotawie,
b) Komisariatu Policji w Szprotawie,
c) Jednostki Oņwiatowej – nauczyciel,
d) Ochrony zdrowia – lekarz rodzinny,
e) Organizacji pozarządowych,
f)

kuratorzy sądowi ds. nieletnich oraz ds. dorosłych – sprawy karne;

2) dwóch przedstawicieli Oņrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie.
§ 3. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć, zaproszeni przez Przewodniczącego Zespołu, specjaliņci w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
§ 4. 1. Burmistrz Szprotawy pisemnie zawiadamia organizacje i instytucje o obowiązku wytypowania swoich przedstawicieli do pracy w zespole
interdyscyplinarnym w liczbie, o której mowa w § 2.
2. Organizacje i instytucje w terminie 7 dni od
daty otrzymania zawiadomienia zgłaszają przedstawicieli.
§ 5. Członków Zespołu, powołuje i odwołuje Zarządzeniem Burmistrz Szprotawy.
§ 6. Zespół powołuje się na okres 4 lat zwany
kadencją.
§ 7. Inauguracyjne posiedzenie Zespołu zwołuje
Burmistrz Szprotawy.
§ 8. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w razie jego nieobecnoņci – Zastępca Przewodniczącego Zespołu.

§ 9. Przewodniczący Zespołu, Zastępca Przewodniczącego Zespołu oraz Sekretarz Zespołu są
wybierani na pierwszym posiedzeniu zespołu spoņród jego członków. Odwołanie Przewodniczącego,
Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza i powołanie nowego Przewodniczącego, nowego Zastępcy
Przewodniczącego oraz nowego Sekretarza moŊe
nastąpić na wniosek przynajmniej 3 członków Zespołu w głosowaniu jawnym, zwykłą większoņcią
głosów.
§ 10. 1. Burmistrz Szprotawy odwołuje członka
Zespołu przed upływem kadencji:
1) na jego umotywowany wniosek,
2) na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem,
3) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyņlne.
2. Wnioski, o których mowa w ust 1. pkt 1 i 2
sporządzone na piņmie, składa się Przewodniczącemu Zespołu, który przekazuje je niezwłocznie Burmistrzowi Szprotawy.
3. Uzupełnienie składu Zespołu odbywa się
w trybie i na zasadach właņciwych dla powołania
członka zespołu, w terminie 30 dni od dnia odwołania.
§ 11. Zespół podejmuje decyzje zwykłą większoņcią głosów, a przypadku równej iloņci głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.
§ 12. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący Zespołu z własnej inicjatywy w zaleŊnoņci od
potrzeb jednak nie rzadziej niŊ raz na trzy miesiące
lub na wniosek 3 członków Zespołu.
§ 13. Posiedzenia Zespołu odbywać się będą
w siedzibie Oņrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie. Dopuszcza się moŊliwoņć organizacji posiedzenia Zespołu w siedzibie innej instytucji, której przedstawiciel bierze udział w pracach zespołu.
§ 14. Przewodniczący Zespołu składa Radzie
Miejskiej w Szprotawie 1 raz w roku, tj. do 31 marca
następnego roku sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz z działalnoņci Zespołu.
§ 15. Z kaŊdego posiedzenia Zespołu sporządza
się listę obecnoņci oraz protokół zawierający tematykę omawianych spraw oraz opis działań do podjęcia.
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§ 16. Zespół podejmuje swoje decyzje w formie
uchwał.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.

§ 17. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu
zapewnia Oņrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie, w zakresie:

§ 19. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

a) przygotowania posiedzeń,

Przewodniczący Rady
Andrzej Skawiński

b) zabezpieczenia materiałów kancelaryjnych,
c) szkoleń członków zespołu.

===================================================================================
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UCHWAŁA NR VII/51/2011
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE
z dnia 31 marca 2011r.
w sprawie ustanowienia pomników przyrody
Na podstawie art. 44, art. 45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92,
poz. 880 z póňn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustanawia się pomnikami przyrody następujące pojedyncze drzewa:
1) Dąb szypułkowy (Quercus robur), wiek drzewa
330 lat, o obwodzie 380cm (obwód na wysokoņci 1,3m nad ziemią), wysokoņć drzewa 25m,
rosnący na terenie gminy Szprotawa na gruntach będących własnoņcią Skarbu Państwa
w Zarządzie: Państwowe Gospodarstwo Leņne,
Lasy Państwowe, Nadleņnictwo Szprotawa, Leņnictwo Krzywczyce, oddział leņny 121c, obręb
ewidencyjny Leszno Dolne, (działka Nr 547).
Opis pomnika przyrody wraz z mapą stanowi
załącznik do niniejszej uchwały.
2) Buk zwyczajny (Fagus sylvatica), wiek drzewa
150 lat, o obwodzie 370cm (obwód na wysokoņci 1,3m nad ziemią), wysokoņć drzewa 30m,
rosnący na terenie gminy Szprotawa na gruntach będących własnoņcią Skarbu Państwa
w Zarządzie: Państwowe Gospodarstwo Leņne,
Lasy Państwowe, Nadleņnictwo Szprotawa, Leņnictwo Szprotawka, oddział leņny 129b, obręb
ewidencyjny Szprotawka, (działka Nr 543). Opis
pomnika przyrody wraz z mapą stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Celem ochrony drzew pomnikowych jest
wyłączenie z gospodarki leņnej i objęcie ochroną
prawną drzew posiadających znaczące walory przyrodnicze, estetyczne i kulturowe w celu ich niezakłóconego wzrostu i rozwoju.
§ 3. Drzewa i grupy drzew wymienione w paragrafie 1 posiadają karty ewidencyjne okreņlające ich
połoŊenie, parametry i stan zdrowotny. Karty stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

§ 4. W stosunku do wyŊej wymienionych pomników przyrody wprowadza się następujące zakazy:
1) niszczenia, uszkadzania
obiektu lub obszaru;

lub

przekształcania

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeňbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym
lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą
urządzeń wodnych;
3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeŊeli
zmiany te nie słuŊą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leņnej lub wodnej;
5) umieszczania tablic reklamowych.
§ 5. Zakazy, o których mowa w paragrafie 4, nie
dotyczą:
1) prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody;
2) realizacji inwestycji celu publicznego;
3) zadań z zakresu obronnoņci kraju w przypadku
zagroŊenia bezpieczeństwa państwa;
4) likwidowania nagłych zagroŊeń bezpieczeństwa
powszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych.
§ 6. Wszelkie prace związane z pielęgnacją pomników przyrody mogą być prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.
§ 7. Nadzór nad wymienionymi wyŊej pomnikami przyrody sprawuje Burmistrz Szprotawy.
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§ 9. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomoņci w sposób zwyczajowo przyjęty.
Przewodniczący Rady
Andrzej Skawiński
Załącznik
do uchwały Nr VII/51/2011
Rady Miejskiej w Szprotawie
z dnia 31 marca 2011r.

KARTA EWIDENCYJNA POMNIKÓW PRZYRODY Nr 01/2011
1) Przedmiot ochrony: drzewo
2) Opis pomnika przyrody:
a) gatunek: dąb szypułkowy (Quercus robur)
b) orientacyjny wiek: 330 lat
c) obwód pierņnicy: 380 cm
d) wysokoņć: 25 m
e) stan zdrowotny: 2
f)

wymagane zabiegi ochronne: w drzewostanie bez uwag

3) Adres obiektu:
a) Województwo: lubuskie
b) Powiat: Ŋagański
c) Gmina: Szprotawa
d) Nadleņnictwo: Szprotawa
e) Leņnictwo: Krzywczyce
f)

Oddział leņny: 121c

g) Obręb leņny: Szprotawka
h) Obręb ewidencyjny: Leszno Dolne
i)

Nr ewidencyjny działki: 547

j)

Nazwa właņciciela działki: Nadleņnictwo Szprotawa

k) Współrzędne geograficzne: N 51 31 16, E 15 39 01
KARTA EWIDENCYJNA POMNIKÓW PRZYRODY Nr 02/2011
1) Przedmiot ochrony: drzewo
2) Opis pomnika przyrody:
a) gatunek: Buk zwyczajny (Fagus sylvatica)
b) orientacyjny wiek: 150 lat
c) obwód pierņnicy: 370 cm
d) wysokoņć: 30 m
e) stan zdrowotny: 2
f)

wymagane zabiegi ochronne: w drzewostanie bez uwag

3) Adres obiektu:
a) Województwo: lubuskie
b) Powiat: Ŋagański
c) Gmina: Szprotawa
d) Nadleņnictwo: Szprotawa
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e) Leņnictwo: Szprotawka
f)

Oddział leņny: 129b

g) Obręb leņny: Szprotawka
h) Obręb ewidencyjny: Szprotawka
i)

Nr ewidencyjny działki: 543

j)

Nazwa właņciciela działki: Nadleņnictwo Szprotawa

k) Współrzędne geograficzne: N 51 31 02, E 15 41 12
Stan zdrowotny pomników przyrody wg skali Pacyniaka i Smólskiego.
1) drzewo zdrowe bez ubytków i obecnoņci szkodników,
2) drzewo z częņciowo obumierającymi cieńszymi gałązkami w wierzchołkowej partii korony, z pojedynczymi szkodnikami,
3) drzewo mające w 50% obumarłą koronę lub pień, w znacznym stopniu zaatakowane przez szkodniki,
4) drzewo mające w 70% obumarłą koronę lub pień, z duŊymi ubytkami w tkance drzewnej,
5) drzewo mające w 70% obumarłą koronę lub pień z licznymi dziuplami oraz martwe.
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UCHWAŁA NR VII/52/2011
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE
z dnia 31 marca 2011r.
w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od
osób fizycznych i podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz wyznaczenia inkasentów i określenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póňn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym
(jednolity tekst z 2006r. Dz. U. Nr 136, poz. 969
z póňn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 paňdziernika 2002r. o podatku leņnym (jednolity tekst
z 2002r. Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z póňn. zm.), art. 6
ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (jednolity tekst z 2010r. Dz. U.
Nr 95, poz. 613 z póňn. zm.1) oraz art. 28 § 4 i art. 47
§ 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60
z póňn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 2. Wyznacza się termin płatnoņci dla inkasentów do pięciu dni następujących po ostatnim dniu,
w którym zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa podatkowego wpłata podatku powinna nastąpić.
§ 3. Okreņla wynagrodzenie za inkaso w wysokoņci 10% pobranego podatku rolnego, podatku
leņnego i podatku od nieruchomoņci.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.
§ 5. Tracą moc:
1) uchwała Rady
Miejskiej w
Szprotawie
Nr XXXII/1293/08 z dnia 12 grudnia 2008r.
w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa
podatku rolnego od osób fizycznych, podatku
leņnego od osób fizycznych i podatku od nieruchomoņci od osób fizycznych oraz wyznaczenia
inkasentów i okreņlenia wysokoņci wynagrodzenia za inkaso;

§ 1. Zarządza się pobór podatku rolnego od osób
fizycznych, podatku leņnego od osób fizycznych
i podatku od nieruchomoņci od osób fizycznych
w drodze inkasa przez sołtysów poszczególnych wsi:
1) Bobrowice – Stachurski Jerzy,
2) Borowina – Gembara Jan,

2) uchwała Rady
Miejskiej w
Szprotawie
Nr LV/431/10 z dnia 12 marca 2010r. zmieniająca uchwałę sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego od osób fizycznych,
podatku leņnego od osób fizycznych, podatku
od nieruchomoņci od osób fizycznych oraz wyznaczenia inkasentów i okreņlenia wysokoņci
wynagrodzenia za inkaso.

3) Cieciszów – Boczniewicz Janina
4) Długie – Mandrak Stanisław,
5) Dziećmiarowice – Nowak Jan,
6) Dzikowice – Pachurka Maciej,
7) HeNryków – Niepiekło Magdalena,
8) Kartowice – Poleszczuk Anna,
9) Leszno Dolne – Barszcz Zofia,
10) Szprotawka – Barszcz Zofia,
11) Leszno Górne – Sobczak Władysław,
12) Biernatów – Sobczak Władysław,
13) Buczek – Sobczak Władysław,
14) Nowa Kopernia – Pigdanowicz Helena,
15) Polkowiczki – Pigdanowicz Helena,
16) Pasterzowice – Biniek Agnieszka,
17) Sieraków – Sembrat Piotr,
18) Siecieborzyce – Turek Jadwiga,
19) Rusinów – Turek Jadwiga,
20) Wiechlice – Burzyńska Ilona,
21) Witków – Seternus Mariola.

§ 6. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Skawiński
_____________________________________
1

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŊenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie
pobierania opłat za uŊytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy cięŊarowe (dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej –
wydanie specjalne
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UCHWAŁA NR VII/53/2011
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE
z dnia 31 marca 2011r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów i zwolnień od tej
opłaty oraz poboru tej opłaty w drodze inkasa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity
tekst z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z póňn. zm.)
oraz art. 18a ust. 1, art. 19 pkt. 1 lit. f i pkt. 2
i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o opłatach lokalnych (jednolity tekst z 2010r. Dz. U. Nr 95, poz. 613
z póňn. zm.1), art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z póňn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr III/14/10 Rady Miejskiej
w Szprotawie z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie
ustalenia wysokoņci opłaty od posiadania psów
i zwolnień od tej opłaty oraz poboru tej opłaty
w drodze inkasa wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 pkt. 1:
a) lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) Jerzy Stachurski,”,
b) lit. f otrzymuje brzmienie:
„f) Maciej Pachurka,”,
c) lit. h otrzymuje brzmienie:
„h) Anna Poleszczuk,”,

„l) Agnieszka Biniek,”,
e) lit. l otrzymuje brzmienie:
„p) Mariola Seternus,”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Skawiński
____________________________________________
1

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŊenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie
pobierania opłat za uŊytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy cięŊarowe (dz. Urz. WE L 187
z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wydanie specjalne

d) lit. l otrzymuje brzmienie:

===================================================================================
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UCHWAŁA NR VI/36/2011
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU
z dnia 31 marca 2011r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Trzciel
Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 25 czerwca 2010
roku o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, Nr 151,
poz. 1014 z póňn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, 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 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 z póňn. zm.),
Rada Miejska w Trzcielu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Gmina Trzciel wspiera sport tworząc warunki, w tym organizacyjne, sprzyjające rozwojowi
sportu.
2. Przez cel publiczny z zakresu sportu rozumie
się:
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1) poprawę warunków uprawiania sportu przez
zawodników klubów sportowych;

niniejszej uchwały oraz indywidualnych rozstrzygnięć, od których nie przysługuje odwołanie.

2) osiągnięcie wysokich wyników sportowych
przez zawodników klubów sportowych;

§ 4. 1. Burmistrz Trzciela ogłasza otwarty konkurs ofert, wskazując:

3) poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo
w aktywnym stylu Ŋycia;

1) rodzaj zadania oraz wysokoņć ņrodków finansowych przeznaczonych na wsparcie zadania;

4) promocję sportu i aktywnego stylu Ŋycia;

2) termin i warunki realizacji zadania;
3) termin składania ofert;

5) umoŊliwienie dostępu do róŊnorodnych form
aktywnoņci sportowej jak największej liczbie
mieszkańców Gminy Trzciel.

4) termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty.

§ 2. 1. Wsparcie, o którym mowa w § 1 ust. 1,
udzielane będzie w formie:

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Trzcielu.

1) dotacji celowych na prowadzenie statutowej
działalnoņci sportowej;
2) stypendiów sportowych oraz nagród za osiągnięte wyniki sportowe na zasadach okreņlonych w odrębnej uchwale Rady Miejskiej
w Trzcielu.
§ 3. 1. Dotacje celowe mogą uzyskać kluby sportowe działające na terenie Gminy Trzciel niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające
w celu osiągnięcia zysku, realizujące cel publiczny
z zakresu sportu, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały.
2. Z dotacji celowej mogą być dofinansowane
wydatki w szczególnoņci na:
1) realizację programów szkolenia sportowego;
2) zakup sprzętu sportowego;
3) pokrycie kosztów organizowania zawodów
sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach;
4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;
5) sfinansowanie stypendiów sportowych klubów
i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.
3. Dotację celową na prowadzenie statutowej
działalnoņci sportowej moŊe otrzymać klub, jeŊeli:
1) realizuje cel publiczny wskazany w § 1 ust. 2
niniejszej uchwały;
2) angaŊuje
nostkami
Miejskim
z zakresu
Trzciel;

się we współpracę z gminnymi jedorganizacyjnymi oraz z Urzędem
przy realizacji zadań publicznych
sportu na rzecz mieszkańców Gminy

3) promuje wizerunek Gminy Trzciel jako gminy
stwarzającej warunki dla rozwoju sportu;
4) zapewni udział ņrodków własnych na realizację
zadania.
4. Kwota dofinansowania ze strony Gminy Trzciel nie moŊe przekroczyć 80% całkowitych kosztów
poniesionych przy realizacji danego zadania.
5. Dotacje udzielane są po przeprowadzeniu
otwartego konkursu ofert, ogłaszanego w trybie

3. Oferty wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji
ze ņrodków Gminy Trzciel składa się w Sekretariacie
Urzędu Miejskiego w Trzcielu.
4. W postępowaniu konkursowym mają zastosowanie odpowiednie wzory dokumentów, tj.: oferty
realizacji zadania, umowy, sprawozdania okreņlone
w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalnoņci poŊytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234,
poz. 1536 z póňn. zm.) z modyfikacjami wynikającymi z zapisów niniejszej uchwały.
§ 5. ZłoŊone oferty rozpatruje komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Trzciela w składzie
co najmniej 3-osobowym.
§ 6. Przy rozpatrywaniu ofert o przyznanie dotacji na realizację zadania komisja konkursowa
uwzględnia w szczególnoņci:
1) znaczenie zadania dla Gminy Trzciel;
2) zgodnoņć oferty z celem publicznym, okreņlonym w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały;
3) wysokoņć ņrodków budŊetowych przeznaczonych na realizację danego zadania;
4) wysokoņć ņrodków pozabudŊetowych pozyskanych na realizację danego zadania;
5) ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do
zakresu rzeczowego zadania;
6) ocenę moŊliwoņci realizacji zadania przez oferenta;
7) analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie poprzednim,
z uwzględnieniem w szczególnoņci jakoņci realizacji zadania i terminowoņci rozliczania dotacji.
§ 7. 1. Komisja konkursowa przekazuje Burmistrzowi Trzciela swoją propozycję rozstrzygnięcia
konkursu.
2. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty
dokonuje Burmistrz Trzciela.
§ 8. Oferta winna być rozpatrzona w terminie
nieprzekraczającym 30 dni od daty jej złoŊenia.
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§ 9. Wyniki konkursu zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Trzcielu.

nania zadania okreņlonego umowie w terminie
30 dni po upływie terminy, na który umowa została
zawarta.

§ 10. Oferenci, przyjmując dotacje, zobowiązują
się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach
okreņlonych w umowie zawartej zgodnie z dyspozycją art. 221 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

2. Sprawozdanie powinno zawierać w szczególnoņci:

§ 11. 1. Umowę sporządza się w formie pisemnej, na czas realizacji zadania lub na czas okreņlony,
nie dłuŊszy niŊ jeden rok.

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

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać w szczególnoņci:
1) oznaczenie stron umowy;
2) szczegółowy zakres realizowanego zadania (cel
udzielenia dotacji);
3) wysokoņć dotacji;
4) termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania;
5) sposób kontroli realizacji zadania i wydatkowania dotacji;
6) sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji;
7) postanowienia dotyczące okolicznoņci uzasadniających rozwiązanie umowy;
8) zobowiązanie podmiotu do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej
ņrodków finansowych otrzymanych na realizację zadania, a takŊe wszelkiej innej dokumentacji umoŊliwiającej ocenę wykonania zadania
pod względem rzeczowym i finansowym;
9) termin i zasady zwrotu niewykorzystanej częņci
dotacji lub niewłaņciwie wykorzystanej dotacji.
§ 12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
dopuszcza się, za zgodą stron, moŊliwoņć zmiany
w ciągu roku zakresu rzeczowego oraz warunków
realizacji zadania w formie aneksu do umowy.
§ 13. Dotację na realizację zadania przekazuje się
na rachunek bankowy klubu, na warunkach okreņlonych w umowie.
§ 14. 1. Podmiot, który otrzymał dotację, jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania z wyko-

1) informację o przebiegu realizacji zadania;

3) inne istotne informacje dotyczące realizacji zadania;
4) zestawienie kserokopii dokumentów, faktur, rachunków
potwierdzających
wydatkowanie
ņrodków.
§ 15. W przypadku wykorzystania na realizację
zadania tylko częņci przekazanej dotacji, niewykorzystane ņrodki finansowe naleŊy zwrócić wraz
z odsetkami w wysokoņci okreņlonej jak dla zaległoņci podatkowych liczonych zgodnie z art. 251 i 252
ustawy o finansach publicznych.
§ 16. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowoņci w sposobie wykorzystania dotacji wstrzymuje się
przekazywanie kolejnych transz dotacji, a dotychczas przekazana kwota podlega zwrotowi na zasadach okreņlonych w art. 251 i 252 ustawy o finansach publicznych.
§ 17. Umowa moŊe być rozwiązana ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku nieterminowego
lub nienaleŊytego jej wykonania. Podstawę do rozwiązania umowy stanowią wyniki kontroli wykonania umowy oraz odpowiedň organizacji (klubu) na
doręczone wystąpienie pokontrolne, złoŊona w ciągu 14 dni od dnia jego doręczenia – za potwierdzeniem odbioru.
§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
§ 19. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Józef Pihan
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UCHWAŁA NR VI/38/2011
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU
z dnia 31 marca 2011r.
w sprawie zmiany uchwały XXXIV/262/09 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie
ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Trzciel
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 z 2001r. 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) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 wrzeņnia 1991 roku o systemie oņwiaty (Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572, 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, Dz. U. z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54,
poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, Nr 157,
poz. 1241 Rada Miejska postanawia, co następuje:

lenia opłat za ņwiadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Trzciel wprowadza się następujące zmiany:
§ 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wysokoņć opłaty, o której mowa w § 2 pkt. 2
ustala się miesięcznie za kaŊdą godzinę sprawowania opieki nad dzieckiem w ramach dodatkowych zajęć opiekuńczych prowadzonych przez
przedszkole w wysokoņci 0,11% minimalnego
wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewody Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Józef Pihan

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/262/09 Rady Miejskiej
w Trzcielu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie usta-
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UCHWAŁA NR VI/40/2011
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU
z dnia 31 marca 2011r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od
nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za ich pobór
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póňn. zm.) oraz
art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku
rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z póňn. zm.),
art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 paňdziernika 2002r
o podatku leņnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z póňn.
zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r.
Nr 121, poz. 844 z póňn. zm.) w związku z art. 28 § 4
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z póňn. zm.)
uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/150/08 Rady Miejskiej
w Trzcielu z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leņnego i od
nieruchomoņci od osób fizycznych oraz okreņlenia
wysokoņci wynagrodzenia za ich pobór wprowadza
się następujące zmiany:
§ 1. pkt. 3 otrzymuje brzmienie
„3. Na inkasentów, uprawnionych do pobierania
podatków, wyznacza się sołtysów – kaŊdego na
terenie swojego sołectwa – zgodnie z poniŊszym
wykazem inkasentów i obszarów, z których
uprawnieni są do pobierania podatków:”
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Obszar działania
Sołectwo Rybojady
Sołectwo Sierczynek
Sołectwo Siercz i ŉydowo
Sołectwo Stary Dwór
Sołectwo Ņwidwowiec
Sołectwo Jasieniec i Bieleń
Sołectwo Chociszewo
Sołectwo Brójce
Sołectwo Lutol Suchy
Sołectwo Panowice

Poz. 1116, 1117

Imię i nazwisko sołtysa
Jacek Marciniak
Halina Jasińska
Zdzisław Sawka
Ewa Chamarczuk
Henryk Szczepański
Romuald Ciechanowicz
Piotr Ņledň
Emilia Łodyga
Mirosława Maliszewska-Dudzik
Zbigniew Zieliński

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Józef Pihan
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UCHWAŁA NR VI/43/2011
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU
z dnia 31 marca 2011r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek opłat lokalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póňniejszymi zmianami), art. 19 ust. 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 z póňniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

c) Lutol Suchy – Panią Mirosławę Maliszewską
– Dudzik,

§ 1. W uchwale Nr XLI/333/10 Rady Miejskiej
w Trzcielu z dnia 28 paňdziernika 2010r. w sprawie
okreņlenia stawek opłat lokalnych wprowadza się
następujące zmiany:

g) Siercz - Pana Zdzisława Sawkę,

§ 1. pkt. 3 otrzymuje brzmienie
„3. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze
inkasa, na inkasentów ustanawia się :
1) sołtysów wsi w następujących sołectwach:
a) Stary Dwór – Panią Ewę Chamarczuk,
b) Łagowiec – Pana Eugeniusza Grabas,

d) Chociszewo – Pana Piotra Ņledň,
e) Ņwidwowiec – Pana HeNryka Szczepańskiego,
f)

Sierczynek – Panią Halinę Jasińską,

h) Brójce - Panią Emilię Łodygę,”
2) na terenie miasta pracownika Urzędu Miejskiego - podinspektora do spraw promocji.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Józef Pihan
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UCHWAŁA NR VI/31/2011
RADY MIASTA ŻAGAŃ
z dnia 31 marca 2011r.
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póňn. zm.) w związku
art. 8 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19,
poz. 115 z póňn. zm.)
§ 1. Częņci nieruchomoņci oznaczonej jako działka ewidencyjna Nr 2439/12 połoŊonej w obrębie
3 miasta ŉagań, będącej drogą wewnętrzną, stanowiącą własnoņć Skarbu Państwa nadaje się nazwę
„11 Batalionu Dowodzenia”.

§ 2. BliŊsze połoŊenie nieruchomoņci o której
mowa w § 1, zawiera załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta ŉagań
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Przewodniczący Rady
Daniel Marchewka
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do uchwały Nr VI/31/2011
Rady Miasta Żagań
z dnia 31 marca 2011r.
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UCHWAŁA NR VI/32/2011
RADY MIASTA ŻAGAŃ
z dnia 31 marca 2011r.
w sprawie określenia trybu i zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 81
ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. Nr 162,
poz. 1568 ze zm.) w zw. z art. 221 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku, o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) uchwala
się, co następuje:

12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane
z drewna częņci składowe i przynaleŊnoņci;

§ 1. Z budŊetu Gminy ŉagań o statusie miejskim
mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub
robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

15) zakup i montaŊ instalacji przeciwwłamaniowej
oraz przeciwpoŊarowej i odgromowej.

13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
14) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót
przy zabytku wpisanym do rejestru, o którym
mowa w pkt. 7 – 13;

§ 2. Dotacja, o której mowa w § 1 ust 1 moŊe
obejmować nakłady konieczne na:

§ 3. 1. O dotację, o której mowa w § 1 ust. 1, moŊe się ubiegać podmiot posiadający tytuł prawny do
zabytku wynikający z prawa własnoņci, uŊytkowania
wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;

2. Podmiot nie moŊe być zaliczany do sektora finansów publicznych.

2) przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych;

3. Działalnoņć podmiotu ubiegającego się o dotację nie moŊe być prowadzona w celu osiągnięcia
zysku.

3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
4) opracowanie programu prac konserwatorskich
i restauratorskich;
5) wykonanie projektu budowlanego
z przepisami Prawa budowlanego;

zgodnie

6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji
wnętrz;
7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
8) stabilizację konstrukcyjną częņci składowych
zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin
architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej
dla tego zabytku kolorystyki;
10) odtworzenie zniszczonej przynaleŊnoņci zabytku, jeŊeli odtworzenie to nie przekracza 50%
oryginalnej substancji tej przynaleŊnoņci;
11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien,
w tym oņcieŊnic i okiennic, zewnętrznych
odrzwi i drzwi, więňby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

4. Dotacja moŊe być udzielona na sfinansowanie
prac lub robót budowlanych przy zabytku, które
wnioskodawca zamierza wykonać w roku złoŊenia
wniosku o udzielenie dotacji. Rozliczenie dotacji
następuje w roku jej przydzielenia.
5. Wnioskodawca moŊe równoczeņnie wystąpić
z kilkoma wnioskami o dotacje do prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych
przy więcej niŊ jednym zabytku.
§ 4. 1. Dotacja z budŊetu Gminy ŉagań o statusie
miejskim nie moŊe zostać udzielona, jeŊeli nakłady
konieczne na te prace lub roboty w 100% są finansowane z dotacji pochodzących z innych ňródeł.
2. W przypadku, gdy beneficjent na prace lub
roboty budowlane przy zabytku otrzymuje równieŊ
inne ņrodki publiczne, łączna kwota dotacji przyznanej z budŊetu Gminy ŉagań o statusie miejskim wraz
z kwotami przyznanych na ten cel z innych ņrodków
publicznych nie moŊe przekraczać 100 % nakładów
koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.
3. Dotacja nie moŊe zostać udzielona, jeŊeli
wnioskodawca utracił prawo do ubiegania się
o dotację.
§ 5. 1. Wnioski o przyznanie dotacji kieruje się do
Burmistrza Miasta ŉagań.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 56

– 5776 –

Poz. 1119

2. Uzyskanie dotacji w trakcie roku budŊetowego
uzaleŊnione jest od moŊliwoņci finansowych Gminy
ŉagań o statusie miejskim.

z uwzględnieniem zasad okreņlonych w przepisach
prawa regulujących udzielanie pomocy publicznej
dla przedsiębiorców.

§ 6. 1. Wnioski o przyznanie dotacji rozpatruje
komisja powołana przez Burmistrza Miasta ŉagań,
w skład której wchodzą: dwaj przedstawiciele Wydziału Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Nieruchomoņci (w tym Miejski Konserwator Zabytków)
oraz przedstawiciel Wydziału Finansowo – BudŊetowego.

§ 8. 1. Przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie
dotacji komisja uwzględnia w szczególnoņci:

2. Stanowisko komisji podlega zatwierdzeniu
przez Burmistrza Miasta ŉagań.
§ 7. 1. Do wniosku naleŊy dołączyć następujące
dokumenty:
1) decyzję o wpisie do rejestru zabytków obiektu,
którego dotyczą prace lub roboty,
2) dokument potwierdzający tytuł prawny do zabytku,
3) harmonogram rzeczowo – finansowy oraz kosztorys przewidywanych lub wykonanych prac
albo robót ze wskazaniem ňródeł ich finansowania,
4) decyzję właņciwego organu ochrony zabytków
zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót
wraz z projektem i pozwoleniem na budowę,
gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym lub programem prac, gdy
wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym,
5) informacje o ņrodkach publicznych przyznanych z innych ňródeł na te same prace lub roboty budowlane przy zabytku oraz informację
o wystąpieniu o takie ņrodki do innych podmiotów,

1) merytoryczną wartoņć złoŊonego wniosku,
2) znaczenie historyczne, artystyczne, religijne lub
naukowe zabytku dla mieszkańców Miasta ŉagań,
3) stan techniczny zabytku,
4) udział ņrodków własnych podmiotu ubiegającego się o dotację lub ņrodków otrzymanych od
innych organów na realizację prac lub robót,
5) wysokoņć ņrodków finansowych przeznaczonych w budŊecie Gminy ŉagań o statusie miejskim na dotacje celowe na dofinansowanie
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku,
6) dotychczasową współpracę z podmiotem, który
otrzymał w przeszłoņci dotację z budŊetu Gminy ŉagań o statusie miejskim.
2. Wysokoņć ņrodków na dotacje na prace lub
roboty przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
okreņla Rada Miasta ŉagań w uchwale budŊetowej.
3. Dotacje przyznaje Rada Miasta ŉagań
w drodze uchwały, na wniosek Burmistrza Miasta
ŉagań. W uchwale okreņla się nazwisko i imię lub
nazwę otrzymującego dotację, prace lub roboty, na
wy-konanie których przyznano dotację, kwotę przyznanej dotacji oraz maksymalny procentowy udział
Gminy ŉagań o statusie miejskim w kosztach całkowitych prac lub robót, na wykonanie których przyznano dotację.

6) wykaz prac lub robót przeprowadzonych przy
zabytku w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających dzień złoŊenia wniosku,

4. Od decyzji Rady nie przysługuje tryb odwoławczy.

7) fotograficzną dokumentację zabytku obrazującą
jego aktualny stan,

§ 9. 1. Przekazanie dotacji następuje zgodnie
z warunkami umowy podpisanej, okreņlającej
w szczególnoņci:

8) dokument potwierdzający osobowoņć prawną
jednostki organizacyjnej ubiegającej się o dotację.

1) opis prac lub robót i termin ich wykonania,

2. Wnioski niekompletne pod względem formalnym nie będą rozpatrywane do chwili ich uzupełnienia.

2) kwotę dotacji i terminy jej przekazywania, które
w postanowieniach umowy mogą zostać uzaleŊnione od wyniku kaŊdorazowej kontroli postępu prac lub robót budowlanych i rozliczenia
tych wydatków,

3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik Nr l do niniejszej uchwały.

3) sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji,

4. W przypadku gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą, do wniosku o udzielenie dotacji winien
dołączyć informację o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złoŊenia wniosku – sporządzoną
w zakresie i według zasad okreņlonych w art. 37
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U.
z 2007r. Nr 59, poz. 404 ze zm.).
5. Udzielenie dotacji na prace lub roboty budowlane podmiotu, o którym mowa w ust 9, dokonywane jest zgodnie z przepisami niniejszej uchwały

4) pouczenie o odpowiedzialnoņci za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych przy wydatkowaniu otrzymanej dotacji,
5) zobowiązuje ubiegającego się o dotację do
poddania się pełnej kontroli w zakresie naleŊytego wykonania prac lub robót, w tym udostępnienia niezbędnej dokumentacji,
6) zasady zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz
zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,
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7) zobowiązanie do przekazywania informacji
o wysokoņci ņrodków publicznych na prace lub
roboty przy zabytku, otrzymanych z innych ňródeł,
8) zobowiązanie do wydatkowania ņrodków dotacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, w tym celowoņci, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania ņrodków i uzyskania
najlepszych efektów przy poszanowaniu konkurencyjnoņci rynkowej.
§ 10. 1. Kontrola, o której mowa w § 9 ust. 1
pkt 2, przeprowadzana jest przez osoby upowaŊnione przez Burmistrza Miasta ŉagań i polega na:
1) sprawdzeniu rzeczywistego przebiegu realizacji
celów zakładanych w zakresie dotowanego zadania pod kątem zgodnoņci z przepisami prawa
i zawartą umową (kontrola formalno – merytoryczna),
2) sprawdzaniu dokumentów związanych z realizacją dotowanego zadania (w szczególnoņci
znajdujących się w siedzibie podmiotu oryginałów dokumentów finansowych) pod kątem
zgodnoņci z przepisami prawa, umową i zasadami rachunkowoņci (kontrola formalno – rachunkowa).
2. Kontrolę moŊna przeprowadzać do czasu rozliczenia dotacji.
§ 11. 1. Przed rozliczeniem całoņci dotacji lub jej
częņci dokonywany jest komisyjny odbiór wykonanych prac lub robót budowlanych, którego dokonają
osoby upowaŊnione przez Burmistrza Miasta ŉagań.
2. W celu rozliczenia dotacji beneficjent w sposób i w terminach okreņlonych w umowie składa
sprawozdania z wykonania prac lub robót budowlanych Burmistrzowi Miasta ŉagań.

Poz. 1119

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2 okreņla w szczególnoņci:
1) całkowity koszt zadania w okresie sprawozdawczym, w tym nakłady pokryte z innych ņrodków
publicznych,
2) zestawienie rachunków dołączanych do sprawozdania w celu rozliczenia dotacji – ze wskazaniem numeru pozycji kosztorysu, daty wystawienia rachunku, nazwy wydatku oraz jego
kwoty wraz z okreņleniem wysokoņci ņrodków
z dotacji finansujących dany rachunek.
4. Sprawozdania dołącza się oņwiadczenie
o zgodnoņci dołączonych danych ze stanem faktycznym wraz z pouczeniem o odpowiedzialnoņci
z art. 233 Kodeksu karnego.
5. Beneficjent, rozliczając dotację, winien na wezwanie Burmistrza Miasta ŉagań uzupełnić brakujące dokumenty i udzielić wyczerpujących informacji.
6. Wzór formularza sprawozdania z rozliczenia
udzielonej dotacji stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 12. W przypadku częņciowego lub całkowitego
niewykonania dotowanego zadania z przyczyn leŊących po stronie beneficjenta, niewykorzystana częņć
przekazanych ņrodków dotacji podlega zwrotowi do
budŊetu Gminy ŉagań o statusie miejskim na zasadach okreņlonych w umowie.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta ŉagań.
§ 14. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Przewodniczący Rady
Daniel Marchewka
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VI/32/2011
Rady Miasta Żagań
z dnia 31 marca 2011r.

…………………………………………………………………..
Data złoŊenia wniosku
(wypełnia Urząd Miasta ŉagań)
……………….………………………………
(pieczęć wnioskodawcy, nie dotyczy osób fizycznych)

WNIOSEK
o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze administracyjnym miasta Żagań
w kwocie…………………….
I. Dane podmiotu ubiegającego się o dotację
1) pełna nazwa wnioskodawcy – podmiotu
…………………………………………………………………………………………..………………………………………….
2) forma prawna:
.…………………………………………………………………..…………………………………………………………………
3) data rejestracji/Nr właņciwego rejestru
..........................................................................................................................................................................
ul..........................................................................................………………………………………………………………
gmina..................................................................................powiat ………………….……..……………………………
województwo........................................................................................................................................................
5) tel. ………………………............................................................... fax. .............................................................
6) NIP ……………………………………..……… REGON ………………..………………………………………...………
6) nazwa banku i numer rachunku:
...........................................................................................................................................................................
7) nazwiska i imiona oraz funkcje osób statutowo upowaŊnionych do reprezentowania podmiotu w kontaktach zewnętrznych i zawierania umów:
......................................................................................................................................................................................
………………………………………………………......................................................................................................
II. Dane zabytku:
1) nazwa zabytku:
………................................................................................................................................................................
2) dane o zabytku uwidocznione w rejestrze zabytków (między innymi Nr w rejestrze zabytków, data wpisu):
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
3) tytuł prawny do zabytku:
………….................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
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4) uzyskane, pozwolenie na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wydane przez właņciwy organ ochrony zabytków (Nr zezwolenia, data wy-dania, przez
kogo wydane)
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
5) uzyskane pozwolenie na przeprowadzenie prac budowlanych przy zabytku: (Nr zezwolenia, data wydania,
przez kogo wydane):
..............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
6) uzasadnienie istotnego znaczenia historycznego, artystycznego lub naukowego zabytku
…..................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
7) opis i zasięg zadania, w tym znaczenie zabytku dla społecznoņci lokalnej:
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
8) aktualny stan zachowania i zagroŊenia zabytku:
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
III. Szczegółowe informacje o pracach lub robotach
1) zakres rzeczowy prac lub robót:
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
2) uzasadnienie koniecznoņci przeprowadzenia prac lub robót:
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji prac lub robót budowlanych całkowity koszt (w zł):
………………………………………………………………………………………..…………………………………………….
w tym wnioskowana wielkoņć dotacji (w zł) ........................................................................................
w tym wielkoņć ņrodków własnych (w zł) ...………………………………………………………………………
w tym inne ňródła (naleŊy wskazać) (w zł) ………………………………………………………………………
V. Harmonogram prac wraz z kosztorysem i wskazaniem ňródeł finansowania w zł
Lp.

Rodzaj prac
lub robót

Ogółem

Przewidywany okres
wykonania prac

Przewidywany koszt
wykonania prac lub robót

Ňródło (ňródła) finansowania prac i robót*
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*jeŊeli finansowanie danej pozycji następuje z kilku ňródeł, naleŊy wskazać kwoty finansowania z kaŊdego
ňródła oddzielnie
VI. Terminy
Wnioskowany termin przekazania dotacji:……...…………………………………………………………………………..
Termin rozpoczęcia prac:………………………………………………………………………………………………………
Termin zakończenia prac:………………………………………………………………………………………………………
VII. Informacja o ņrodkach publicznych przyznanych z innych ňródeł na te same prace lub roboty budowlane
przy zabytku oraz informacja o wystąpieniu o takie ņrodki złoŊonym do innych podmiotów:
......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
VIII. Wykaz prac lub robót budowlanych przy danym zabytku w okresie 3 lat poprzedzających dzień złoŊenia
wniosku z podaniem łącznej wysokoņci nakładów, w tym wysokoņci i ňródła otrzymanego dofinansowania
ze ņrodków publicznych:

Prace lub roboty
przeprowadzone przy
zabytku

Lata wykonania prac lub
robót

Łączna
wysokoņć
nakładów

- tym wysokoņć dofinansowania ze ņrodków publicznych

Ňródła otrzymanego
dofinansowania

IX. Dodatkowe informacje mogące mieć znacznie przy ocenie wniosku:
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
X. Wykaz załączników wymaganych przy składaniu wniosku:
1. Decyzja o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty.
2. Dokument potwierdzający tytuł do władania zabytkiem (wypis z rejestru gruntów lub aktualny odpis
z księgi wieczystej).
3. Dokumentacja fotograficzna obiektu.
4. Decyzja właņciwego organu ochrony zabytków zezwalająca na przeprowadzenie prac lub robót.
5. Projekt i pozwolenie na budowę (zabytki nieruchome).
6. Program prac (zabytki ruchome).
7. Harmonogram prac lub robót.
8. Kosztorys.
……………………………………
(pieczęć wnioskodawcy)
…………………………………………………………..
podpis osoby upowaŊnionej do składania oņwiadczeń woli
w imieniu wnioskodawcy
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VI/32/2011
Rady Miasta Żagań
z dnia 31 marca 2011r.

…………………………….
Pieczęć Dotowanego

SPRAWOZDANIE
z rozliczenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze administracyjnym miasta Żagań

Dotacja przyznana na……………………………………………………………..
nazwa zadania
(wymienić prace lub roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym)

I.
Lp.

II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nr faktury, r-ku

Faktury zapłacone:
Data wystawienia
faktury, r-ku

Nazwa wydatku

Realizacja zadania
Planowany koszt zadania
Faktyczny koszt zadania
Przyznana dotacja
Faktycznie przyznana dotacja
Termin realizacji umowy z Gminą
Termin realizacji umowy wg protokołu końcowego

Nr umowy dotacji zawartej z Gminą ŉagań o statusie miejskim

Kwota

w tym:
z dotacji gminy

………………………..zł
………………………..zł
………………………..zł
………………………..zł
………………………..zł

Data sporządzenia……………………

……………………………………….
Pieczęć i podpis beneficjenta

1
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UCHWAŁA NR VI/33/2011
RADY MIASTA ŻAGAŃ
z dnia 31 marca 2011r.
w sprawie: szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy miejskiej Żagań
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z póňn. zm.), art. 4 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 13 wrzeņnia 1996r. o utrzymaniu czystoņci
i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005r.
Nr 236, poz. 2008) Rada Miasta ŉagań po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w ŉaganiu uchwala co następuje:
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Uchwala się Regulamin porządku i czystoņci na terenie Gminy Miejskiej ŉagań
2. Regulamin ustala szczegółowe zasady utrzymania czystoņci i porządku na nieruchomoņciach
znajdujących się na terenie Gminy ŉagań o statusie
miejskim.
§ 2. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia
13 wrzeņnia 1996 o utrzymaniu czystoņci i porządku w gminach (Dz. U. 1996 Nr 132, poz. 622
z póňn. zm.)
Gminie – rozumie się przez to Gminę Miejską
ŉagań
Nieruchomoņci – rozumie się przez to częņć
powierzchni ziemi stanowiącą odrębny przedmiot własnoņci oraz budynki trwale związane
z gruntem (art.46 § kc)
Właņcicielach nieruchomoņci – rozumie się
przez to takŊe współwłaņcicieli, uŊytkowników
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomoņci w zarządzie lub
uŊytkowaniu, a takŊe inne podmioty władające
nieruchomoņcią,
Gminnym Planie Gospodarki odpadami (dalej
GPGO) – rozumie się przez to Plan Gospodarki
Odpadami dla ŁuŊyckiego Związku Gmin –
przyjęty uchwałą Nr X/1/2004 Zgromadzenia
ŁuŊyckiego Związku Gmin z dnia 30 czerwca
2004 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony
Ņrodowiska z Planem Gospodarki odpadami
dla ŁuŊyckiego Związku Gmin, zmienionymi
uchwałą Nr XVI/2/2005 Zgromadzenia z dnia
29 czerwca 2005 roku.
Nieczystoņciach ciekłych – rozumie się przez to
ņcieki gromadzone przejņciowo w zbiornikach
bezodpływowych,

Odpadach komunalnych – rozumie się przez to
odpady powstające w gospodarstwach domowych, a takŊe odpady niezawierające odpadów
niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój
charakter lub skład są podobne do odpadów
powstających w gospodarstwach domowych,
Odpadach balastowych – rozumie się przez to
wyselekcjonowane (pozbawione innych rodzajów odpadów komunalnych nadających się do
wykorzystania lub przeznaczonych do unieszkodliwiania w sposób inny niŊ składowanie)
odpady komunalne drobne zbierane do typowych pojemników,
Odpadach budowlanych – rozumie się przez to
frakcję odpadów pochodzących z remontów
i budów
Odpadach ulegających biodegradacji – rozumie
się przez to odpady, które ulegają rozkładowi
tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów, a w szczególnoņci odpady zielone powstające w wyniku pielęgnacji terenów
zielonych, odpady pochodzenia roņlinnego
z targowisk, a takŊe resztki spoŊywcze powstające w gospodarstwach domowych.
Odpadach wielkogabarytowych – rozumie się
przez to odpady komunalne, które nie mogą
być umieszczone, ze względu na swoje rozmiary lub masę, w typowych pojemnikach na odpady,
Odpadach obojętnych – rozumie się przez to
odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym,
a w szczególnoņci popiół i ŊuŊel powstające
w gospodarstwach domowych,
Odpadach niebezpiecznych – rozumie się przez
to frakcję odpadów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach
(Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.)
Zbiornikach bezodpływowych – rozumie się
przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do
gromadzenia nieczystoņci ciekłych w miejscu
ich powstawania,
Zabudowie jednorodzinnej – rozumie się przez
to budynki wolnostojące z jednym lub dwoma
wejņciami mieszczące najwyŊej kilkanaņcie lokali mieszkalnych, liczące do trzech kondygnacji.
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Zabudowie wielorodzinnej – rozumie się przez
to zabudowę budynkami wielorodzinnymi
i wielolokalowymi, o wielu wejņciach, liczące
ponad 3 kondygnacje mieszkalne.
Chowie zwierząt – rozumie się przez to wszelkie
formy posiadania zwierząt gospodarskich
Zwierzętach bezdomnych – rozumie się przez to
zwierzęta domowe lub gospodarskie, które
uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone
przez człowieka, a nie ma moŊliwoņci ustalenia
ich właņciciela lub innej osoby, pod której opieką trwale pozostawały
Zwierzętach domowych – rozumie się przez to
zwierzęta tradycyjnie przebywające z człowiekiem, utrzymywane przez człowieka dla towarzystwa (psy, koty, ptaki egzotyczne, chomiki,
ņwinki morskie, ryby, Ŋółwie i inne trzymane
w celach nie hodowlanych)
Zwierzętach gospodarskich – rozumie się przez
to zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych i produkcyjnych w rozumieniu art. 2 pkt 1
ustawy z dnia 29 czerwca 2007 o organizacji
hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.
§ 3. Regulamin obowiązuje:
1. Właņcicieli, zarządców oraz inne osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomoņci, mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na terenie
Gminy.
2. Wykonawców robót budowlanych,
3. Jednostki uŊytkujące tereny słuŊące komunikacji publicznej.
§ 4. Gmina ŉagań, jako członek ŁuŊyckiego
Związku Gmin realizuje zadania zgodnie z „Programem Ochrony Ņrodowiska dla ŁuŊyckiego Związku
Gmin” i załącznikiem pt. ”Plan Gospodarki Odpadami dla ŁuŊyckiego Związku Gmin” – przyjętymi
uchwałą Nr X/1/2004 Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2004, zmienionymi uchwałą Nr XVI/ 2 /2005
Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2005 roku.
Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości
i porządku na terenie nieruchomości
§ 5. 1. Właņciciele nieruchomoņci są obowiązani
do utrzymywania czystoņci i porządku, naleŊytego
stanu sanitarno-higienicznego nieruchomoņci oraz
estetyki, poprzez:
1) WyposaŊenie nieruchomoņci w dostateczną
iloņć urządzeń słuŊącą do zbierania odpadów
komunalnych oraz utrzymywania tych urządzeń
we właņciwym stanie sanitarnym jak równieŊ
pomieszczeń mieszczących urządzenia na odpady;
2) Zbieranie powstałych na terenie nieruchomoņci
odpadów komunalnych oraz pozbywania się
tych odpadów;
3) Uprzątnięcie błota, ņniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników połoŊonych wzdłuŊ nie-
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ruchomoņci oraz innych częņci nieruchomoņci
słuŊących do uŊytku publicznego, przy czym za
taki chodnik uznaje się wydzieloną częņć drogi
publicznej słuŊącą dla ruchu pieszego, połoŊoną bezpoņrednio przy granicy nieruchomoņci;
właņciciel nieruchomoņci nie jest obowiązany
do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych;

4) Usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien
i innych częņci nieruchomoņci;
5) Usuwanie ze ņcian budynków, ogrodzeń i innych obiektów, ogłoszeń, plakatów, napisów,
rysunków itp. Umieszczonych tam bez zachowania trybu przewidzianego przepisami prawa;
6) Niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomoņci
materiału rozbiórkowego i resztek materiałów
budowlanych, powstałych w wyniku remontu
i modernizacji lokali i budynków;
7) Przyłączenie nieruchomoņci do istniejącej sieci
kanalizacyjnej w terminie 6 miesięcy od momentu zawiadomienia o oddaniu do uŊytkowania sieci lub, w przypadku, gdy budowa sieci
kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposaŊenia nieruchomoņci w zbiornik bezodpływowy nieczystoņci ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ņcieków
bytowych, spełniające wymagania okreņlone
w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomoņci do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeŊeli nieruchomoņć jest wyposaŊona w przydomową oczyszczalnię ņcieków, spełniającą wymagania okreņlone w przepisach odrębnych;
8) Pielęgnację zieleni, tj.
krzewów itp.;

trawników, rabatek,

9) Realizację innych obowiązków
w niniejszym regulaminie.

okreņlonych

2. Wykonywanie obowiązków, o których mowa
w ust. 1 na terenie budowy naleŊy takŊe do wykonawcy budowy.
3. Właņciciel nieruchomoņci obowiązani są:
1) do zawarcia umowy na odbiór odpadów
z podmiotem posiadającym stosowne zezwolenie na prowadzenie tego typu działalnoņci;
2) w celu umoŊliwienia przygotowania treņci
umowy, do podania upowaŊnionemu przedstawicielowi podmiotu uprawnionego zgodnej
ze stanem ewidencji ludnoņci liczby osób zamieszkujących na terenie nieruchomoņci, lub
gdy stan faktyczny róŊni się od niej, oņwiadczenia na piņmie o odstępstwach i ich przyczynach;
3) do pobierania, przechowywania i okazywania
dowodów płacenia za usługi usuwania odpadów komunalnych i nieczystoņci ciekłych;
4) do udzielania firmie wywozowej informacji niezbędnych dla ustalenia treņci umowy o usuwa-
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nie odpadów w sposób zgodny z wymaganiami
okreņlonymi w niniejszym Regulaminie.
4. Właņciciele nieruchomoņci, nieposiadający
waŊnych umów na wywóz odpadów komunalnych
zobowiązani są w ciągu 1 miesiąca od wejņcia
w Ŋycie uchwały do zawarcia umów z podmiotami
posiadającymi zezwolenie na usuwanie odpadów
komunalnych. Obowiązek obejmuje zarówno usuwanie odpadów stałych, jaki i ņcieków sanitarnych.
5. Właņciciele nieruchomoņci prowadzący działalnoņć gospodarczą są zobowiązani, w celu przygotowania umowy, do podania upowaŊnionemu
przedstawicielowi podmiotu uprawnionego informacji umoŊliwiającej obliczenie zapotrzebowania na
pojemniki.
6. Właņciciele nieruchomoņci, na których znajdują się tereny lub obiekty słuŊące do uŊytku publicznego, mają obowiązek ustawienia na tych terenach
lub obiektach koszy na ņmieci i systematycznego ich
opróŊniania, w sposób nie dopuszczający do ich
przepełnienia.
7. Obowiązek okreņlony w ust. 6 dotyczy takŊe
zarządzającego drogą publiczną, znajdującą się na
obszarze zabudowanym oraz w odniesieniu do przystanków komunikacji publicznej, przedsiębiorców
uŊytkujących tereny słuŊące komunikacji publicznej.
8. Mycie i naprawa pojazdów samochodowych
na terenach publicznych, poza myjniami i warsztatami naprawczymi, jest dozwolone wyłącznie
w miejscach do tego wyznaczonych.
9. Zezwala się na mycie pojazdów samochodowych na terenie nieruchomoņci nie słuŊących do
uŊytku publicznego, pod warunkiem odprowadzania
powstałych ņcieków do kanalizacji lub zbiorników
bezodpływowych, po uprzednim ich przejņciu przez
łapacz oleju lub odstojnik. Odprowadzanie ņcieków
bezpoņrednio do gleby lub wód powierzchniowych
jest zabronione.
10. Naprawa pojazdów samochodowych związana z ich bieŊącą eksploatacją jest dozwolona na
terenie nieruchomoņci, pod warunkiem, Ŋe nie spowoduje to zanieczyszczenia wód lub gleby oraz
uciąŊliwoņci dla sąsiadów. Powstałe odpady powinny być gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 6. 1. Właņciciele nieruchomoņci obowiązani są
do segregowania i odrębnego gromadzenia róŊnych
rodzajów odpadów powstałych w gospodarstwie
domowym, w szczególnoņci:
1) odpadów ulegających biodegradacji (odpady
Ŋywnoņci, odpady ogrodnicze, papier i karton);
2) odpadów z tworzyw sztucznych;
3) odpadów metalowych (drobny złom metali);
4) odpadów szklanych (szkło białe i kolorowe);
5) odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych (tj. zuŊyte baterie, ņrodki
ochrony roņlin, detergenty zwierające substancje niebezpieczne, ņrodki farmaceutyczne);
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6) odpadów wielkogabarytowych;
7) odpadów remontowo – budowlanych;
8) zuŊytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
9) pozostałych odpadów komunalnych niesegregowanych.
2. Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi
odbywa się ze zgodnie z następującymi zasadami:
1) zuŊyte baterie powinny być na bieŊąco przekazywane do specjalnych pojemników zlokalizowanych w punktach handlowych prowadzących
ich sprzedaŊ (Dz. U. z 2009r. Nr 79, poz. 666).
Jednostka wywozowa moŊe okreņlić równieŊ
inny sposób przekazywania zuŊytych baterii;
2) zuŊyte akumulatory samochodowe powinny
być przekazywane do placówek handlowych
prowadzących ich sprzedaŊ (na wymianę), do
stacji obsługi samochodów lub zakładów recyklingu pojazdów;
3) odpady stanowiące zuŊyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia
29 lipca 2005r. o zuŊytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym (Dz. U. z 2005r. Nr 180,
poz. 1495) naleŊy przekazywać do punktów
zbierania zuŊytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym punktów sprzedaŊy tego
sprzętu. Aktualna lista punktów prowadzących
zbiórkę ww. sprzętu jest udostępniana w BIP
Urzędu Miasta;
4) postępowanie z odpadami medycznymi lub weterynaryjnymi, powstającymi w związku z prowadzoną na terenie danej nieruchomoņci działalnoņcią w zakresie usług medycznych lub weterynaryjnych, okreņlone jest odrębnymi przepisami;
5) pozostałe odpady niebezpieczne powstające
w gospodarstwach domowych, takie jak: domowe ņrodki czyszczące wraz z opakowaniami;
farby, lakiery, rozpuszczalniki oraz opakowania
po nich; odpady z zawartoņcią rtęci (np. termometry); ņrodki ochrony roņlin wraz z opakowaniami; oleje, smary oraz zanieczyszczone
nimi tkaniny; itp. – będą odbierane według
harmonogramu okreņlonego przez jednostki
wywozowe w porozumieniu z Gminą.
Rozdział 3
Rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych stałych i ciekłych na terenie
nieruchomości oraz na drogach publicznych,
a także wymagania dotyczące ich rozmieszczania
oraz utrzymywania w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym.
§ 7. 1. Powstałe na terenie nieruchomoņci odpady komunalne naleŊy gromadzić wyłącznie w typowych, estetycznych i spełniających techniczne wymogi bezpieczeństwa, higieny, ochrony ņrodowiska
pojemnikach lub
kontenerach,
uzgodnionych
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z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne
(z zastrzeŊeniem § 8).
2. Właņciciel nieruchomoņci odpowiada za
utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie
technicznym i sanitarnym. Utrzymanie stanu technicznego i sanitarnego pojemników właņciciel nieruchomoņci moŊe zlecić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne.
3. Wymienione w ust. 1 pojemniki:
1) powinny być wyposaŊone w szczelną pokrywę
zabezpieczającą gromadzone odpady przed dostępem robactwa i zwierząt domowych oraz
deszczu i ņniegu;
2) nie powinny powodować nadmiernego hałasu
w trakcie ich wytaczania i opróŊniania;
3) powinny być okresowo czyszczone i dezynfekowane – obowiązek ten naleŊy do właņciciela
nieruchomoņci. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne, na zlecenie właņciciela nieruchomoņci, zobowiązany jest do ņwiadczenia
usług w zakresie dezynfekowania pojemników.
4. W pojemnikach i kontenerach na odpady komunalne nie wolno umieszczać ņniegu, lodu, gorącego ŊuŊla i popiołu, gruzu budowlanego oraz odpadów niebezpiecznych.
5. Odpady komunalne wielkogabarytowe (z wyjątkiem odpadów z remontów, odpadów niebezpiecznych oraz zuŊytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego), mają być przekazane przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w czasie
organizowanych doraňnych akcji lub zbiórek takich
odpadów, do specjalnie w tym celu podstawionych
pojemników lub kontenerów. O czasie i miejscach
akcji lub zbiórek, właņciciele nieruchomoņci będą
odpowiednio wczeņniej informowani.
6. Właņciciele nieruchomoņci wykonujący remonty, zobowiązani są do gromadzenia powstałych
odpadów w dodatkowych, przystosowanych do
tego celu pojemnikach, w sposób nie powodujący
uciąŊliwoņci dla ņrodowiska i otoczenia. Zabrania się
gromadzenia tego typu odpadów na chodnikach,
podwórzach itp. W przypadku usuwania eternitu
i innych elementów budowlanych zawierających
azbest, zastosowanie mają odrębne przepisy związane z postępowaniem z odpadami niebezpiecznymi.
7. Zabrania się spalania, ubijania i zamulania
odpadów gromadzonych w pojemnikach.
8. W miejscach publicznych (przystanki i dworce
autobusowe oraz kolejowe, chodniki, place, parki,
zieleńce, itp.) odpady komunalne powinny być gromadzone w koszach ulicznych. Obowiązek ustawienia koszy ulicznych i ich opróŊniania spoczywa na:
1) gminie – w miejscach publicznych, na terenach
w obrębie granicy administracyjnej miasta;
2) przedsiębiorcach uŊytkujących tereny słuŊące
komunikacji publicznej – na dworcach i przystankach komunikacji autobusowej (MZK, PKS)
i kolejowej.
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§ 8. 1. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów
stosuje się pojemniki odpowiadające ogólnym warunkom okreņlonym w niniejszym regulaminie
i wyłącznie do tego celu przeznaczone worki z tworzywa. Pojemniki i worki swoją kolorystyką powinny
odpowiadać następującemu przeznaczeniu:
1) Zielony – z przeznaczeniem na szkło i stłuczkę
szklaną kolorowe;
2) Biały – z przeznaczeniem na szkło i stłuczkę
szklaną bezbarwne;
3) Niebieski – z przeznaczeniem na makulaturę;
4) Czerwony – z przeznaczeniem na puszki i drobny złom;
5) ŉółty – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne;
6) Brązowy – z przeznaczeniem na odpady organiczne;
7) Czarny lub srebrny – z przeznaczeniem na odpady balastowe.
2. Selektywna zbiórka odpadów powinna być
prowadzona z zachowaniem ogólnych warunków
usuwania odpadów okreņlonych w niniejszym Regulaminie. Szczegółowe zasady selektywnej zbiórki
odpadów ustalone zostaną z firmą wywozową,
z uwzględnieniem warunków lokalnych.
§ 9. 1. Właņciciel nieruchomoņci zobowiązany
jest do wydzielenia na terenie nieruchomoņci miejsca na pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych.
2. W przypadku braku moŊliwoņci technicznych
lub ekonomicznych przyłączenia nieruchomoņci do
istniejącej kanalizacji sanitarnej, właņciciel zobowiązany jest do wyposaŊenia jej w szczelny zbiornik
bezodpływowy nieczystoņci ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ņcieków bytowych.
3. Miejsce gromadzenia odpadów stałych i nieczystoņci ciekłych powinno być przygotowane
zgodnie z przepisami regulującymi zasady zagospodarowania nieruchomoņci.
4. Między miejscem gromadzenia odpadów,
a miejscem dojazdu samochodów wywoŊących odpady, powinno być utwardzone dojņcie, umoŊliwiające przemieszczanie pojemników.
5. Za utrzymanie czystoņci i odpowiedniego stanu sanitarnego miejsca gromadzenia odpadów komunalnych odpowiada właņciciel nieruchomoņci.
6. Za utrzymanie czystoņci i odpowiedniego stanu sanitarnego miejsc opróŊniania pojemników,
odpowiedzialnoņć ponoszą:
1) właņciciel nieruchomoņci – jeņli miejsce opróŊniania pojemników jest jednoczeņnie miejscem
ich ustawienia;
2) przedsiębiorca odbierający odpady komunalne
– jeņli pojemniki nie są opróŊniane w miejscu
ich ustawienia.
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7. Właņciciel nieruchomoņci odpowiada za droŊnoņć komór zsypowych i utrzymanie ich w czystoņci
oraz naleŊytym stanie technicznym i sanitarnym.

6. Właņciciele punktów handlowych i usługowych zlokalizowanych poza budynkami są zobowiązani usuwać odpady codziennie.

8. W przypadku nieterminowego wywozu odpadów, utrzymanie czystoņci i odpowiedniego stanu
sanitarnego miejsca gromadzenia odpadów komunalnych naleŊy do obowiązku przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.

7. Organizatorzy imprez masowych zobowiązani
są usuwać odpady i opróŊniać przenoņne toalety
oraz usuwać je niezwłocznie po zakończeniu imprezy.

Rozdział 4
Częstotliwość, minimalna pojemność pojemników
i sposób pozbywania się odpadów komunalnych
lub nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości
oraz z terenów przeznaczonych do użytku
publicznego.
§ 10. 1. Stałe odpady komunalne muszą być
usuwane z nieruchomoņci systematycznie, w terminach uzgodnionych z firmą wywozową, z częstotliwoņcią, co najmniej:
1) jeden raz w tygodniu dla osiedli mieszkaniowych oraz budynków mieszkalnych połoŊonych
w centrum miasta;
2) jeden raz w miesiącu dla budynków jednorodzinnych;
3) jeden raz w miesiącu dla budynków letniskowych sezonowych i dla ogródków działkowych,
w miesiącach od maja do paňdziernika;
4) jeden raz w tygodniu dla Ŋłobków, przedszkoli
i szkół wszelkiego typu;
5) dwa razy w tygodniu dla szpitali;
6) dwa razy w tygodniu z obiektów oraz terenów
handlowo-usługowych, z wyjątkiem placówek
handlowo-usługowych zlokalizowanych poza
budynkiem, dla których wprowadza się obowiązek codziennego usuwania odpadów;
7) jeden raz na dwa tygodnie dla internatów, hoteli, pensjonatów itp.;
8) szeņć razy w tygodniu dla koszy ulicznych.
2. Odpady wielkogabarytowe powinny być usuwane z nieruchomoņci, w cyklu kwartalnym.
3. Odpady niebezpieczne powinny być usuwane
z nieruchomoņci, co najmniej jeden raz na miesiąc,
w zabudowie wielorodzinnej na bieŊąco w lokalnych
/mobilnych punktach odbioru selektywnego lub jak
w zabudowie wielorodzinnej.
4. Właņciciele nieruchomoņci wyposaŊonych
w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróŊniać je z częstotliwoņcią ustalona ze stacją zlewną,
a w przypadku wczeņniejszego zapełnienia zbiornika, zgłoszenia tego faktu przedsiębiorcy uprawnionemu, z którym posiada umowę na opróŊnianie
zbiorników, przyjmuje się, Ŋe pojemnoņć zbiorników
powinna wystarczyć na opróŊnianie ich nie częņciej
niŊ raz w tygodniu.
5. W przypadku stwierdzenia nieszczelnoņci
zbiornika bezodpływowego, właņciciel nieruchomoņci jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia
nieszczelnoņci oraz powiadomienia o tym gminy.

8. W przypadku wyposaŊenia nieruchomoņci
w przydomową oczyszczalnię ņcieków usuwanie
osadów ņciekowych zbiorników oczyszczalni wynika
z instrukcji eksploatacyjnej oczyszczalni, która winna
być opracowana przez uprawniony podmiot
i udokumentowana.
§ 11. 1. Ustala się następujące minimalne pojemnoņci pojemników na odpady komunalne balastowe, w jakie powinna być wyposaŊona nieruchomoņć przyjmując częstotliwoņć wywozu 1 x tydzień :
1) 25 l – dla kaŊdej z osób zamieszkałych na nieruchomoņci;
2) 10 l – na kaŊdą osobę w domach opieki społecznej, hotelach oraz biurach, urzędach i zakładach pracy, niezaleŊnie od odpadów opakowaniowych i innych niŊ odpady komunalne;
3) 25 l – na kaŊde miejsce dla konsumenta i zatrudnioną osobę, nie mniej jednak niŊ 220 l na
punkt, dla restauracji, baru, punktu małej gastronomii, niezaleŊnie od odpadów opakowaniowych i odpadów innych niŊ komunalne;
4) 25 l – na kaŊde miejsce dla konsumenta i zatrudnioną osobę, nie mniej jednak niŊ 220 l na
punkt, dla restauracji, baru, punktu małej gastronomii, niezaleŊnie od odpadów opakowaniowych i odpadów innych niŊ komunalne,
2. Ustala się następujące minimalne pojemnoņci
pojemników na odpady komunalne zmieszane,
w jakie powinna być wyposaŊona nieruchomoņć
przyjmując częstotliwoņć wywozu 1 x tydzień:
1) 40 l – dla kaŊdej z osób zamieszkałych na nieruchomoņci;
2) 20 l – na kaŊdą osobę w domach opieki społecznej, hotelach oraz biurach, urzędach i zakładach pracy, niezaleŊnie od odpadów opakowaniowych i innych niŊ odpady komunalne;
3) 40 l – na kaŊde miejsce dla konsumenta i zatrudnioną osobę, nie mniej jednak niŊ 220 l na
punkt, dla restauracji, baru, punktu małej gastronomii, niezaleŊnie od odpadów opakowaniowych i odpadów innych niŊ komunalne;
4) 30 l – na osobę zatrudnioną, nie mniej jednak
niŊ – 220 l na punkt, dla sklepów, punktów
usługowych, przychodni i praktyk lekarskich,
niezaleŊnie od odpadów opakowaniowych
i odpadów innych niŊ odpady komunalne.
3. Pojemnoņć ustalona w pkt. 1 i 2, nie dotyczy
osób zamieszkałych w budynkach wielolokalowych.
W przypadku tym pojemnoņć kontenerów i pojemników na odpady komunalne wynika z faktycznych
potrzeb i powinna być uregulowana odpowiednią
umową zarządcy nieruchomoņci z firmą wywozową.
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4. W przypadku, gdy nieruchomoņć jest zamieszkiwana przez osoby fizyczne i dodatkowo prowadzona jest na niej działalnoņć gospodarcza bądň
usługowa pojemnoņci okreņlone w ust. 1 sumują się
i powinny być zawarte odrębne umowy dotycząca
usuwania odpadów.
5. Iloņć nieczystoņci płynnych usuwanych ze
zbiorników bezodpływowych wylicza się według
zasad okreņlonych w ustawie z dnia 7 czerwca
2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym oprowadzaniu ņcieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747
z póňn. zm.).
§ 12. 1. Ustala się następujące zasady rozmieszczania pojemników na odpady nie selekcjonowane
oraz pojemników i worków na odpady balastowe na
nieruchomoņciach:
1) Na kaŊdej nieruchomoņci zamieszkałej powinien się znajdować pojemnik (pojemniki) lub
worek (worki) o pojemnoņci będącej co najmniej połową iloczynu liczby osób rzeczywiņcie
zamieszkałych na terenie nieruchomoņci
i obowiązującej dla danej nieruchomoņci normatywnej iloņci odpadów, ustalonej według
zasad okreņlonych w § 11 niniejszego regulaminu. Dozwolone jest korzystanie przez właņcicieli nieruchomoņci sąsiednich z jednego lub
kilku pojemników ustawionych razem, za zgodą
właņciciela pojemnika i z zachowaniem zasady
wyliczenia ich pojemnoņci jak wyŊej dla
wszystkich osób na nieruchomoņciach wyposaŊonych we wspólny pojemnik;
2) Dozwolone jest odstępstwo od tej zasady,
w przypadku, gdy właņciciel nieruchomoņci
zawarł umowę na usuwanie odpadów komunalnych i usuwa te odpady z częstotliwoņcią
większą niŊ dwa razy w miesiącu. W przypadku
takim pojemniki powinny zapewniać moŊliwoņć
gromadzenia odpadów, nie powodującą ich
przepełnienia. Przypadek taki dotyczy w szczególnoņci nieruchomoņci obejmujące budynki
wielolokalowe, szkoły i przedszkola, biura i inne
słuŊące przebywaniu większej iloņci osób.
§ 13. 1. OpróŊnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na
podstawie zamówienia właņciciela nieruchomoņci,
złoŊonego do podmiotu uprawnionego, z którym
podpisał umowę. Zamówienie musi być realizowane
w okresie 36 godzin od złoŊenia.
2. Podmiot uprawniony jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia zanieczyszczeń powstałych w wyniku załadunku i transportu odpadów oraz
nieczystoņci płynnych.
3. Podmiot uprawniony ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport odpadów oraz opróŊnianie zbiorników bezodpływowych, aby nie zagraŊały one bezpieczeństwu ruchu drogowego i odbywały się według tras i w terminach wyznaczonych
harmonogramem.
§ 14. Nakłada się na jednostki wywozowe obowiązek wywoŊenia odpadów komunalnych, z wyłączeniem wyselekcjonowanych surowców wtórnych,
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wyłącznie na składowisko odpadów w miejscowoņci
Chrobrów oraz do punktu zlewnego na oczyszczalni
ņcieków w ŉaganiu. Od momentu uruchomienia
Zakładu Zagospodarowani Odpadów w Marszowie
wprowadzony zostanie obowiązek dostarczania
przez jednostki wywozowe, wszelkich odpadów komunalnych, do ZZO Marszów oraz odpadów balastowych na składowiska odpadów komunalnych
w Chrobrowie – do czasu zamknięcia – zgodnie
z zasadą „bliskoņci”.
Rozdział 5
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt
gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na
określonych obszarach lub w poszczególnych
nieruchomościach.
§ 15. 1. Wprowadza się całkowity zakaz chowu
i utrzymywania zwierząt gospodarskich na następujących obszarach:
1) wyznaczonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Ņródmiejskiej Strefy PrestiŊowej obejmującej
obszar ograniczony ulicą Nowogródzką, Armii
Krajowej, Piłsudskiego, rzeką Bóbr, ŉelazną do
skrzyŊowania z ulicą Kolejową i dalej ulicą Kolejową, Przyjaciół ŉołnierza, Piastowską do granicy parku przy ulicy ŉarskiej, ulicą Ņląską, Zamkową oraz tereny w rejonie ulicy Adama Asnyka do rzeki Bóbr;
2) Osiedla zabudowy wielorodzinnej osiedla
XXX-lecia i Bolesławieckiej oraz osiedla Generała Józefa Bema. Zabrania się utrzymywania
zwierząt gospodarskich, oprócz drobiu i zwierząt futerkowych, w ņcisłej zabudowie mieszkaniowej i na terenach ogródków działkowych.
2. Na pozostałych terenach miasta dopuszcza się
utrzymanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:
1) wytwarzane podczas prowadzenia hodowli odpady i nieczystoņci będą gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie
będą powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomoņci, jak równieŊ wód powierzchniowych i podziemnych;
2) przetrzymanie i prowadzenie hodowli nie będzie powodowało uciąŊliwoņci, w szczególnoņci
zapachowych, hałasu dla współuŊytkowników
oraz uŊytkowników nieruchomoņci sąsiednich;
3) zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na nieruchomoņciach połoŊonych w promieniu nie mniejszym niŊ 50m od budynków
szkół, przedszkoli, placówek kulturalnych, zakładów opieki zdrowotnej i urzędów organów
administracji pod warunkiem przestrzegania
zasad okreņlonych w niniejszym Regulaminie;
4) prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich
jest obowiązany zapewnić przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno – epidemiologicznych;
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5) posiadania odpowiednich obiektów zgodnie
z wymogami Prawa Budowlanego.
Rozdział 6
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe,
mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed
zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do
wspólnego użytku oraz postępowanie ze zwłokami
bezdomnych zwierząt.
§ 16. Obowiązkiem właņcicieli zwierząt domowych jest:
1) wyprowadzanie psów na smyczy, a w przypadku psów ras agresywnych w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone jednie
w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi
i tylko w przypadku, gdy właņciciel psa sprawuje pełną kontrolę nad jego zachowaniem, a pies
pozostał w kagańcu;
2) przewoŊenie ņrodkami komunikacji publicznej
psów wyłącznie w kagańcu i na smyczy, a pozostałych zwierząt w zamkniętych i przewiewnych koszykach lub pojemnikach;
3) utrzymywanie miejsca
w czystoņci i porządku;

bytowania

zwierząt

4) niezwłoczne usuwanie odchodów pozostawionych przez posiadane zwierzęta w miejscach
uŊytecznoņci publicznej takich jak: ņcieŊki
i chodniki dla pieszych, place, parkingi, zieleńce, klatki schodowe, windy itd. do umieszczonych w tych miejscach lub w pobliŊu, pojemników na odpady biodegradowalne i balastowe.
Z tego obowiązku zwolnione są osoby niewidome, korzystające z pomocy psa – przewodnika;
5) dbałoņć o to, aby zwierzęta domowe nie zakłócały w sposób ciągły i uciąŊliwy spokoju mieszkańców;
6) usuwanie zwłok posiadanych zwierząt domowych. Wykonanie tego obowiązku polega na
przekazaniu ich przedsiębiorcom wykonującym
usługi odbioru lub unieszkodliwiania zwłok
zwierzęcych i posiadającym stosowne zezwolenie w zakresie gospodarki odpadami weterynaryjnymi.

Poz. 1120

§ 19. 1. Gmina ŉagań o statusie miejskim, corocznie podpisuje umowę z podmiotem ņwiadczącym usługi w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania padłych, bezdomnych zwierząt lub ich
częņci z terenu administracyjnego miasta ŉagania.
2. Wnioski w przedmiotowej sprawie moŊna
zgłaszać do funkcjonariuszy StraŊy Miejskiej.
Rozdział 7
Obowiązki w zakresie przeprowadzania deratyzacji,
wyznaczanie obszarów podlegających
obowiązkowej deratyzacji i terminów jej
przeprowadzania.
§ 20. Właņciciele nieruchomoņci zobowiązani są
do przeprowadzania, w miarę potrzeb, deratyzacji
na terenie nieruchomoņci.
§ 21. 1. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagroŊenie sanitarne, Burmistrz
w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym okreņli obszary podlegające
obowiązkowej deratyzacji oraz okreņli, poprzez zarządzenie, termin jej przeprowadzenia.
2. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciąŊają
właņcicieli nieruchomoņci.
3. Stosowanie ņrodków trujących przeciwko gryzoniom powinno być zgodne z instrukcją znajdującą
się na opakowaniach. Trucizna powinna być wyłoŊona w piwnicach oraz miejscach składowania odpadów komunalnych. Miejsca wyłoŊenia trutki winny być oznakowane napisem „Uwaga trucizna”.
Przez cały okres deratyzacji obowiązuje zachowanie
szczególnej ostroŊnoņci w rejonie wyłoŊenia ņrodków zwalczających gryzonie.
4. Właņciciele nieruchomoņci mają obowiązek
umoŊliwić kontrolę w zakresie sposobu i skutecznoņci działań deratyzacyjnych.
Rozdział 8
Przepisy końcowe
§ 22. Kto nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu podlega karze na podstawie przepisów kodeksu wykroczeń.
§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta ŉagań.

§ 17. 1. Zabrania się wyprowadzania zwierząt
domowych na tereny placów gier i zabaw, zieleńców, piaskownic dla dzieci, kąpielisk oraz innych
miejsc objętych takim zakazem.

§ 24. Traci moc uchwała Nr XLII/23/2006 z dnia
27 kwietnia 2006r. Rady Miasta ŉagań w sprawie
szczegółowych zasad utrzymania czystoņci i porządku na terenie gminy.”

2. Niedozwolone jest pozostawianie zwierząt bez
dozoru i opieki przed wejņciem do obiektów handlowych, usługowych, gastronomicznych, urzędów,
instytucji uŊytecznoņci publicznej i innych miejsc
objętych zakazem ich wprowadzania.

§ 25. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.

§ 18. Szczegółowe zasady opieki nad zwierzętami domowymi uregulowane są odrębnymi przepisami.

Przewodniczący Rady
Daniel Marchewka

§ 26. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
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UCHWAŁA NR VI/34/2011
RADY MIASTA ŻAGAŃ
z dnia 31 marca 2011r.
w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego w Żaganiu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 9a ust. 15
ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180,
poz. 1493 ze zm.) uchwala się, co następuje:

d) Członek Zespołu Interdyscyplinarnego moŊe
zostać odwołany w trybie natychmiastowym,
w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia zasad poufnoņci danych i informacji
uzyskanych w ramach działania w Zespole
Interdyscyplinarnym.

§ 1. Uchwala się tryb i sposób powoływania
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w ŉaganiu oraz szczegółowe warunki jego
funkcjonowania.

e) Burmistrz Miasta ŉagań odwołuje członka
Zespołu przed upływem kadencji:
na jego wniosek;
na wniosek podmiotu, którego jest on
przedstawicielem;

§ 2. Zespół Interdyscyplinarny powołuje Zarządzeniem Burmistrz Miasta ŉagań.

na wniosek przewodniczącego Zespołu
w uzasadnionych przypadkach;

§ 3. Tryb i sposób powoływania i odwoływania
członków Zespołu Interdyscyplinarnego

w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyņlne lub
umyņlne przestępstwo skarbowe.

1) W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą
niŊej wymienieni przedstawiciele jednostek
działających na terenie miasta ŉagania:
a) Oņrodka Pomocy Społecznej – od 1 do 2
osób,
b) Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych – od 1 do 2 osób,
c) Policji – od 1 do 2 osób,
d) oņwiaty – od 1 do 2 osób,
e) ochrony zdrowia – od 1 do 2 osób,
f)

organizacji pozarządowych – od 1 do 2 osób,

g) kuratorzy sądowi – od 1 do 2 osób.
2) Maksymalna liczba członków Zespołu nie moŊe
przekroczyć 14 osób.
3) Powoływanie i odwoływanie członków Zespołu
Interdyscyplinarnego:
a) Burmistrz Miasta ŉagań występuje do poszczególnych instytucji (jednostek) z wnioskiem o wytypowanie przedstawicieli do
udziału w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego.
b) Osoby kierujące poszczególnymi instytucjami (jednostkami) typują osobę jako przedstawiciela instytucji do udziału w pracy Zespołu Interdyscyplinarnego.
c) Personalny skład Zespołu Interdyscyplinarnego zostanie ustalony Zarządzeniem Burmistrza ŉagania powołującym Zespół Interdyscyplinarny.

f)

Odwołania członka Zespołu dokonuje Burmistrz Miasta ŉagań w trybie właņciwym dla
powołania członka Zespołu. Odwołany członek Zespołu pełni swoje obowiązki do czasu
powołania nowego członka Zespołu chyba,
Ŋe zachodzą okolicznoņci uniemoŊliwiające
dalsze ich pełnienie.

g) W przypadku odwołania członka Zespołu
przed upływem kadencji nowy członek zostaje powołany w ciągu 30 dni od dnia odwołania dotychczasowego członka Zespołu.
4) Powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego
Zespołu Interdyscyplinarnego:
a) Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje wybrany na pierwszym posiedzeniu Zespołu spoņród członków Zespołu,
w głosowaniu jawnym, zwykłą większoņcią
głosów.
b) Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje wybrany na czas okreņlony, na
okres 3 lat.
c) O wyborze Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje pisemnie powiadomiony Burmistrz ŉagania.
5) Przewodniczący moŊe zostać odwołany na
podstawie:
a) pisemnej rezygnacji Przewodniczącego,
b) uzasadnionego pisemnego wniosku Burmistrza ŉagania,
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c) uzasadnionego pisemnego wniosku przynajmniej 3 członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Odwołanie następuje w wyniku
głosowania jawnego, zwykłą większoņcią
głosów.
6) Po odwołaniu Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego następuje wybór nowego
Przewodniczącego w trybie okreņlonym j/w.
7) Powoływanie i odwoływanie Wiceprzewodniczącego Zespołu następuje w trybie i na zasadach okreņlonych dla powoływania i odwoływania Przewodniczącego Zespołu.
8) Członkostwo w Zespole ustaje w przypadku
ņmierci członka Zespołu.
§ 4. Warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego
1) Kadencja Zespołu trwa 3 lata.
2) Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Oņrodek Pomocy
Społecznej w ŉaganiu, ul. Pstrowskiego 3.
3) Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący
lub Wiceprzewodniczący w przypadku nieobecnoņci Przewodniczącego Zespołu.

Poz. 1121, 1122
w art. 9a ust. 8 ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie.

5) Z kaŊdego posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego sporządza się listę obecnoņci oraz protokół zawierający tematykę omawianych spraw
ogólnych, przypadki indywidualne, opis zamierzonych działań. Protokół sporządza członek
Zespołu
Interdyscyplinarnego
wyznaczony
przez Przewodniczącego.
6) Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego organizowane są w siedzibie Oņrodka Pomocy
Społecznej w ŉaganiu lub innym miejscu wyznaczonym przez Przewodniczącego Zespołu.
7) Uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego jest obowiązkowe.
8) Prace Zespołu są prowadzone, jeŊeli w posiedzeniu Zespołu bierze udział co najmniej połowa jego członków.
§ 5. Przepisy końcowe. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta ŉagania.
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Daniel Marchewka

4) Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Burmistrz Miasta ŉagań w terminie 30 dni od
daty zawarcia porozumień, o których mowa
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UCHWAŁA NR VI/36/2011
RADY MIASTA ŻAGAŃ
z dnia 31 marca 2011r.
zmieniająca uchwałę Nr VI/54/2003 Rady Miasta Żagań z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie Statutu Gminy
Żagań o statusie miejskim
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 162, poz. 1591 ze zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr VI/54/2003 Rady Miasta ŉagań
z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie Statutu Gminy
ŉagań o statusie miejskim (Dz. U. z 2003r. Nr 15,
poz. 272) wprowadza się następujące zmiany:
1) uchyla się § 12 pkt. 1
2) § 17 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Rada powołuje następujące KOMISJE:
a) REWIZYJNĄ
b) GOSPODARKI MIEJSKIEJ

c)

BUDŉETU I FINANSÓW

d) ZDROWIA, POMOCY SPOŁECZNEJ, OŅWIATY I KULTURY
e) PRAWORZĄDNOŅCI, PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
f)

ROZWOJU I PROMOCJI MIASTA”.

§ 2. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Daniel Marchewka
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UCHWAŁA NR VI/37/2011
RADY MIASTA ŻAGAŃ
z dnia 31 marca 2011r.
zmieniająca uchwałę Nr LXII/103/2010 Rady Miasta Żagań z dnia 30 września 2010r. w sprawie określenia
stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póňn.
zmianami) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1
(tekst jednolity Dz. U z 2010 roku Nr 95, poz. 613
z póňn. zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr LXII/103/2010 Rady Miasta
ŉagań z dnia 30 wrzeņnia 2010 roku w sprawie okreņlenia stawek podatku od nieruchomoņci (Dz. Urz.
Województwa Lubuskiego Nr 101, poz. 1492) zmienia się treņć § 1 pkt 2 lit. d, który otrzymuje nowe
następujące brzmienie:
„d) związanych z prowadzeniem działalnoņci gospodarczej w zakresie udzielania ņwiadczeń
zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych ņwiadczeń – 4,19zł od 1m² powierzchni
uŊytkowej,”.

jewództwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2011 roku.
___________________________________________
1

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

Przewodniczący Rady
Daniel Marchewka

§ 2. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo1
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UCHWAŁA NR VI/38/2011
RADY MIASTA ŻAGAŃ
z dnia 31 marca 2011r.
zmieniająca uchwałę Nr LXIV/132/2010 Rady Miasta Żagań z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia
wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych , deklaracji na podatek od
nieruchomości, wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny, a także wzorów informacji
o gruntach i deklaracji na podatek rolny
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póňn.
zmianami) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1
(tekst jednolity Dz. U z 2010 roku Nr 95, poz. 613
z póňn. zmianami) uchwala się, co następuje:

(Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 109,
poz. 1681) wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W uchwale Nr LXIV/132/2010 Rady Miasta
ŉagań z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie okreņlenia wzorów formularzy informacji o nieruchomoņciach i obiektach budowlanych, deklaracji na podatek od nieruchomoņci, wzorów informacji o lasach
i deklaracji na podatek leņny, a takŊe wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny

2) Załącznik Nr 2 do uchwały zatytułowany: „Deklaracja na podatek od nieruchomoņci" otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 2 do
niniejszej uchwały.

1) Załącznik Nr 1 do uchwały zatytułowany: „Informacja o nieruchomoņciach i obiektach budowlanych" otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3) Załącznik Nr 3 do uchwały zatytułowany: „Dane
o nieruchomoņciach i obiektach budowlanych"
otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 3
do niniejszej uchwały.
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4) Załącznik Nr 4 do uchwały zatytułowany: „Dane
o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomoņci" otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady
Daniel Marchewka

Poz. 1124

_________________________________________
1

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŊenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi
(Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania opłat za uŊytkowania niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy cięŊarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
– wydanie specjalne.
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UCHWAŁA NR VII/44/11
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia 11 kwietnia 2011r.
w sprawie likwidacji Punktu Filialnego w Mierkowie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lubsku
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 7 wrzeņnia 1991r. o systemie
oņwiaty, (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 uzy-

skaniu pozytywnej opinii Lubuskiego Kuratora
Oņwiaty w Gorzowie Wlkp., Rada Miejska w Lubsku
uchwala, co następuje:
§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2011r. likwiduje się
Punkt Filialny w Mierkowie Szkoły Podstawowej
Nr 3 w Lubsku.
§ 2. Uczniom zapewnia się moŊliwoņć kontynuowania nauki w pozostałych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Lubsko zgodnie
z ich obwodami ustalonymi odrębną uchwałą.
§ 3. NaleŊnoņci i zobowiązania likwidowanej
jednostki przejmuje Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza
w Lubsku. Majątek likwidowanej jednostki pozostaje
własnoņcią Gminy Lubsko.
§ 4. Dokumentację likwidowanej jednostki
przejmuje Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Lubsku
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubska.
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Tomiałowicz
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UCHWAŁA NR VII/45/11
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia 11 kwietnia 2011r.
w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Lubsko
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591, ze zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180,

poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010r. Nr 28,
poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675)
art. 17 ust. 4 w związku z art. 5c pkt. 1 ustawy z dnia
7 wrzeņnia 1991r. o systemie oņwiaty (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.
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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) Rada Miejska w Lubsku
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się następujący plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Lubsko
1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lubsku, ul. Strzelecka 1 ;
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Lubsku, ul. Niepodległoņci 2;
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Lubsku,
ul. Moniuszki 36;
4. Szkoła Podstawowa w Górzynie im. Stefana
ŉeromskiego w Górzyn Nr 1.
§ 2. 1. Ustala się następujące granice obwodów
publicznych szkół podstawowych wymienionych
§ 1: 1. Obwód Szkoły Podstawowej Nr 1 obejmuje
wsie: DłuŊek, Chełm ŉarski, Tarnów , Miasto Lubsko
ulice: Ogrodową, Botaniczną, Zielną, Brzozową, Budziszyńską, Jagodową, Kielecką; Janusza Korczaka,
Kosmonautów, Jarzębinową, Łabędzią, Łąkową,
Osiedle ŁuŊyckie, Przechodnią, Robotniczą, Słowackiego, Strzelecką, Ņląską, Walki Młodych, Wiosny
Ludów, Witosa, ŉurawią, Słowiczą, MłodzieŊową,
Kwiatową, Dworzec Południowy, ŉelazną, Dworcową, Piastowską, Geodetów, Jana Raka, Małą, Morelową, Winną, Rajską, Wesołą, HoŊą, Piwną, Słowiańską Pomorską, Tenisową, Jana Kochanowskiego,
Jaskółczą, Akacjową, Ceramiczną, Gronową, Jaņminową, Leņną, Lisią, Orzechową, Polną, Radosną,
Rolniczą, RóŊaną, Wilczą, Wiņniową, Wspólną, Wronią, Chmielną, Brzoskwiniową, Kreņlarzy, Pomiarową, Grobla, Krzywą, Ceramiczną, Glinianą, Letniskową, Bocianią, Ptasią, ŉabią, Czołgową, 3-Maja,
1 –Maja, Lotniczą, Artyleryjską, Łanową, Transportową, Głowackiego, Przemysłową, Klonową, Cichą,
Modrą, Nową, Sybiraków, Powstańców Wlkp., Kolejową, Dojazdową, Złotą, Włókniarzy, Budowlanych,
Dworzec Towarowy, Lubelską, Szkolną, Bankową,
Kilińskiego, Stolarską.
2. Obwód Szkoły Podstawowej Nr 2 obejmuje
ulice: Boczną, Chopina, Działkową, Gazową, Grunwaldzką, Jasieńską, Konopnickiej, Lipową, Lubuską,
Al. Niepodległoņci, Podgórną, XX- lecia PRL,
M. Reja, Tkacką, Uroczą, ŉagańską ŉarską , Bohaterów, Wojska Polskiego, 22-Lipca, Aleksandra Fredry,
Zapolskiej, T. Zana, ŉeromskiego, Cypriana Norwida, Leopolda Staffa, Władysława Reymonta, Henryka Sucharskiego, Hubalczyków, Skalskiego, Plac
Jana Pawła II, Plac Vlotho, Baņniowa.

Poz. 1126

3. Obwód Szkoły Podstawowej Nr 3 wsie: Chocicz ,Chocimek, Lutol, Mokra, Stara Woda, Tuchola
ŉarska, Mierków, Osiek, Raszyn, Ziębikowo, przysiółki: Janowice, Małowice, kolonia Gareja Miasto
Lubsko obejmuje ulice: Błotna, Chrobrego, Czwartaków, Dąbrowskiego, Dębową , Emilii Plater, Farbiarską, Gdańską, Krakowskie Przedmieņcie, Jasną, Jodłową, Kanałową, Kopernika, Kosynierów, Koņciuszki, Krasińskiego, Krótką, Kruczą, Letnią, Mickiewicza,
Moniuszki, Nadrzeczną, Paderewskiego, Parkową,
Plac Lucjana Grzei, Plac Przyjaňni, Plac Wolnoņci,
Podmokłą, Popławskiego, Poznańską, Pułaskiego,
Racławicką, Sienkiewicza, Sportową, StraŊacką,
Szpitalną, Traugutta, Warszawską, Zamkową, Zieleniecką, Pokoju, Winogronową.
4. Obwód Szkoły Podstawowej w Górzynie
obejmuje wsie: Grabków, Gozdno, Dąbrowa, Tymienice, Kałek;
§ 3. Tracą moc uchwały:
Nr IX/35/99, Rady Miejskiej w Lubsku
z dnia 25 lutego 1999 roku w sprawie
okreņlenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka
w Lubsku przy ul. Strzeleckiej 1, (Dz. Urz.
Woj. Lubus. z 1999r. Nr 22, poz. 202),
Nr IX/36/99 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia
25 lutego 1999 roku w sprawie okreņlenia
obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej
Nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Lubsku
przy ul. Niepodległoņci 2. (Dz. Urz. Woj.
Lubus. z 1999r. Nr 22, poz. 203)
Nr IX/37/99 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia
25 lutego 1999 roku w sprawie okreņlenia
obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej
Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Lubsku
przy ul. Moniuszki 36, (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 1999r. Nr 22, poz. 204)
IX/39/99 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia
25 lutego 1999 roku w sprawie okreņlenia
obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej
w o nazwie Punkt Filialny w Mierkowie
Publicznej Szkoły podstawowej Nr 3
w Lubsku (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 1999r.
Nr 27, poz. 205 )
§ 4. Ustalony plan sieci oraz granic obwodów
publicznych szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Lubsko obowiązuje od roku szkolnego
2011/2012.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubska .
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŋycie z dniem 1 wrzeņnia 2011r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Tomiałowicz
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UCHWAŁA NR VII/51/11
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia 11 kwietnia 2011r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w Lubsku
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 ze zm. Dz. U.
z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U.
z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U.
z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U.
z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U.
z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz. 1337, Dz.U.
z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, Dz. U. z 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), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dla będącej drogą gminną ulicy połoŊonej
w Lubsku, oznaczonej działką Nr 250, od skrzyŊowania z ulicą Szpitalną, nadaje się nazwę „Winogronowa”.
§ 2. Geodezyjne oznaczenie ulicy wymienionej
w § 1 przedstawia fragment planu miasta Lubsko
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubska.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Tomiałowicz
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UCHWAŁA NR VII/54/11
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia 11 kwietnia 2011r.
w sprawie poboru podatków: od nieruchomości, leśnego i rolnego w drodze inkasa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220;
Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271;
Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717;
Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055;
Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441;
Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128;
Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327;
Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r.
Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106,
poz. 675), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.: Dz. U.
z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226,
poz. 1475, M. P. z 2010r. Nr 55, poz. 755, Nr 75,
poz. 950), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 paňdziernika
2002r. o podatku leņnym (Dz. U. z 2002r. Nr 200,
poz. 1682 ze zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 216, poz. 1826,
Dz. U. z 2005r. Nr 164, poz. 1365; Nr 179, poz. 1484,
Dz. U. z 2006r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825,
Dz. U. z 2008r. Nr 116, poz. 730, Dz. U. z 2009r.
Nr 56, poz. 458, Dz. U. z 2010r. Nr 96, poz. 620,
Nr 226, poz. 1475), art. 6b ust. 11 ustawy z dnia
15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zm.: Dz. U.
z 2006r. Nr 191, poz. 1412; Nr 245, poz. 1775; Nr 249,
poz. 1825, Dz. U. z 2007r. Nr 109, poz. 747, Dz. U.
z 2008r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, Dz. U.
z 2009r. Nr 56, poz. 458, Dz. U. z 2010r. Nr 96,
poz. 620, Nr 226, poz. 1475), uchwala się co następuje:
§ 1. Zarządza się na terenie Gminy Lubsko pobór
podatków: od nieruchomoņci, leņnego i rolnego
naleŊnych od osób fizycznych w drodze inkasa.
§ 2. Na inkasentów naleŊnoņci wymienionych
w § 1 wyznacza się Sołtysów Sołectw Gminy Lubsko:
Ryszard Gawrylczyk – obszar Sołectwa
Białków
Tadeusz Przybylak – obszar Sołectwa
Chełm ŉarski
Anna KorŊel – obszar Sołectwa Chocicz
Jerzy Słowik – obszar Sołectwa Chocimek

Kazimiera Waluņ – obszar Sołectwa Dąbrowa
Zdzisława Wierzbicka – obszar Sołectwa
DłuŊek
Zbigniew Mróz – obszar Sołectwa Górzyn
Joanna Ostapowicz – obszar Sołectwa
Grabków
Piotr Bańdziak – obszar Sołectwa Kałek
Teresa Rałowiec – obszar Sołectwa Lutol
Zbigniew Łoņ – obszar Sołectwa Mierków
Stanisław Sawron – obszar Sołectwa Mokra
Emilia Zajączkowska – obszar Sołectwa
Osiek
Irena Kopeć – obszar Sołectwa Raszyn
Dariusz Gembara – obszar Sołectwa Stara
Woda
Małgorzata Stodolska – obszar Sołectwa
Tuchola ŉarska
Krystyna Sekular – obszar Sołectwa Tymienice
Anna Karpezo – obszar Sołectwa Ziębikowo
§ 3. Inkasenci otrzymują wynagrodzenie w wysokoņci 12% zainkasowanej kwoty.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVII/241/09 Rady
Miejskiej w Lubsku z dnia 26 stycznia 2009r.
w sprawie poboru podatków: od nieruchomoņci,
leņnego i rolnego w drodze inkasa (Dziennik Urzędowy Woj. Lubus. z 2009r. Nr 14, poz. 278 ze zm.:
Dziennik Urzędowy Woj. Lubus. z 2009r. Nr 143,
poz. 2111, z 2010r. Nr 58, poz. 778).
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubska.
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Tomiałowicz
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UCHWAŁA NR V/39/2011
RADY MIEJSKIEJ W SZLICHTYNGOWEJ
z dnia 14 kwietnia 2011r.
w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Jędrzychowicach
Na podstawie art. 14a ust. 1 i 1a ustawy z dnia
7 wrzeņnia 1991r. o systemie oņwiaty (tj. Dz. U.
z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) w związku
z § 1 i § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie rodzajów
innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010r. Nr 161, poz. 1080)
Rada Miejska w Szlichtyngowej uchwala, co następuje:

2. Cele punktu przedszkolnego:
1) wspomaganie i ukierunkowanie indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym
potencjałem i moŊliwoņciami rozwojowymi
w relacjach ze ņrodowiskiem społecznym, kulturowym i przyrodniczym,
2) kształtowanie i rozwijanie aktywnoņci dziecka
wobec siebie, rówieņników, innych ludzi i otaczającego ņwiata,

§ 1. Tworzy się z dniem 1 maja 2011 roku Punkt
Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Jędrzychowicach.

3) przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole poprzez stwarzanie warunków umoŊliwiających dziecku osiągnięcia „gotowoņci szkolnej”,

§ 2. Ustala się organizację Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Jędrzychowicach
w brzmieniu załącznika do uchwały.

4) zapewnienie dzieciom opieki, wychowania
i nauczania w atmosferze akceptacji, bezpieczeństwa, tolerancji i poczucia własnej wartoņci,

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szlichtyngowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 maja 2011r.
Przewodniczący Rady
Jan Bartkowiak
Załącznik
do uchwały Nr V/39/2011
Rady Miejskiej w Szlichtyngowej
z dnia 14 kwietnia 2011r.
Organizacja Punktu Przedszkolnego w Szkole
Podstawowej w Jędrzychowicach
§ 1. Nazwa i miejsce prowadzenia punktu.

5) zapewnienie optymalnych warunków rozwoju
dziecka,
6) pomoc i wspieranie rodziców w wychowaniu
i opiece nad dziećmi.
3. Do zadań punktu przedszkolnego naleŊy:
1) w ramach wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka:
a) kształtowanie i rozwijanie aktywnoņci twórczej dziecka w zakresie twórczoņci plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej,
b) umoŊliwienie dziecku poznawanie i rozumienie siebie oraz otaczającego ņwiata,
c) stworzenie dziecku warunków umoŊliwiających mu nabywanie umiejętnoņci poznawczych poprzez odkrywanie i badanie,

1. Punkt przedszkolny nosi nazwę: „Punkt Przedszkolny w Jędrzychowicach”.

d) wspomaganie w odnajdywaniu przez dziecko
swojego miejsca w grupie rówieņniczej,
wspólnocie,

2. Siedziba punktu przedszkolnego znajduje się
w Szkole Podstawowej w Jędrzychowicach, Kowalewo 62a, 67 – 407 Szlichtyngowa.

e) budowanie systemu wartoņci,

§ 2. Cele i zadania
i sposób ich realizacji.

punktu

f)

przedszkolnego

1. Punkt przedszkolny realizuje cele i zadania
okreņlone w ustawie o systemie oņwiaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Swoją
działalnoņć organizuje w sposób dostosowany do
potrzeb i moŊliwoņci rozwojowych dziecka, pozostając w kontakcie z rodzicami i otaczającym ņrodowiskiem z uwzględnieniem obowiązujących przepisów
bezpieczeństwa i higieny.

budzenie w dziecku wraŊliwoņci emocjonalnej, kultury ogólnej i zasad dobrego wychowania,

g) rozwijanie u dzieci takich cech charakteru jak
samodzielnoņć i poczucie odpowiedzialnoņci,
Ŋyczliwoņci i uczciwoņci,
h) prowadzenie działalnoņci diagnostycznej
w zakresie rozwoju wychowanków,
i)

ukierunkowanie rozwoju dziecka w oparciu
o jego indywidualne moŊliwoņci rozwojowe,
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wykorzystanie w pracy wychowawczo – dydaktycznej osiągnięć nowoczesnej dydaktyki
w postaci koncepcji pracy i nowatorskich metod pracy,

k) organizowanie procesu wychowawczo – dydaktycznego i opiekuńczego z uwzględnieniem i przestrzeganiem praw dziecka.
2) w ramach wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka – współdziałanie z rodzicami
w sprawach wychowania i nauczania ich dzieci
z przestrzeganiem praw naleŊnych rodzicom,
w szczególnoņci:
a) przekazywanie rzetelnych informacji o postępach i o trudnoņciach ich dzieci,
b) uzgadnianie kierunków oddziaływań stymulujących rozwój dziecka,
c) umoŊliwianie rodzicom zdobywania wiedzy
na temat rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym,
d) pomaganie
w nawiązaniu
współpracy
z poradnią psychologiczno-pedagogiczną lub
inną specjalistyczną poradnią w przypadku
gdy dziecko wymaga pomocy specjalistycznej.
3) w ramach przygotowania dziecka do podjęcia
nauki w szkole:
a) kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec
własnego zdrowia i bezpieczeństwa,

Poz. 1129

3. W ciągu roku mogą być przyjęte dzieci, o ile
są wolne miejsca.
4. Do punktu przedszkolnego w pierwszej kolejnoņci przyjmowane są:
1) dzieci mieszkające w Jędrzychowicach i w Kowalewie,
2) dzieci pięcioletnie,
3) dzieci uczęszczające do punktu przedszkolnego
w poprzednim roku,
4) dzieci z rodzin objętych pomocą społeczną.
§ 5. Prawa i obowiązki wychowanków.
1. Dzieci uczęszczające do punktu przedszkolnego mają prawo do:
1) właņciwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnie
z ich rozwojem psychofizycznym,
2) ochrony przed wszelkimi formami wyraŊania
przemocy fizycznej bądň psychicznej oraz
ochrony i poszanowania ich godnoņci osobistej,
3) Ŋyczliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo – dydaktycznym,
4) rozwijania własnych zainteresowań i zdolnoņci,
5) pomocy w wyrównywaniu róŊnego rodzaju
braków i defektów rozwojowych,

b) rozwijanie sprawnoņci ruchowej dzieci,

6) spontanicznej i zorganizowanej aktywnoņci ruchowej,

c) nabywanie przez dzieci kompetencji językowej, umiejętnoņci czytania i kreņlenia symboli graficznych,

7) wyraŊania swoich spostrzeŊeń, przeŊyć, uczuć
w róŊnych formach działalnoņci,

d) rozwijanie samodzielnoņci dziecka.
§ 3. Dzienny wymiar godzin w punkcie przedszkolnym.
1. Dzienny wymiar godzin zajęć, w tym czas
przeznaczony na realizację godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego, wynosi
5 godzin.
2. Usługi ņwiadczone przez punkt przedszkolny
w zakresie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie są
bezpłatne.

8) korzystania z porady specjalistów z Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej za zgodą rodziców.
2. Dzieci uczęszczające do punktu przedszkolnego mają obowiązek:
1) zgodnie współpracować z innymi dziećmi i szanować odrębnoņć kaŊdego kolegi,
2) bawienia się tylko w miejscach i obszarach wyznaczonych przez nauczyciela,
3) nie niszczyć zabawek, pomocy i mienia punktu
przedszkolnego,

3. Godzina zajęć w punkcie przedszkolnym wynosi 60 minut.

4) zdyscyplinowane zgłaszanie się na zbiórki,
zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek,

4. Na wniosek rodziców, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, dzienny wymiar godzin moŊe
być wydłuŊony.

5) zgłaszania potrzeby opuszczania sali nauczycielowi sprawującemu nad nimi opiekę.

§ 4. Warunki przyjmowania dzieci na zajęcia.
1. Do punktu przedszkolnego przyjmowane są
dzieci w wieku od 3 do 5 lat na podstawie karty
zgłoszenia.
2. Karty zgłoszenia są wydawane i przyjmowane
przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jędrzychowicach od 1 kwietnia do 30 kwietnia kaŊdego roku.

3. Dziecko moŊe być skreņlone z listy wychowanków punktu przedszkolnego w przypadku:
1) miesięcznej nieusprawiedliwionej nieobecnoņci,
2) nie przestrzegania przez rodziców postanowień
niniejszej uchwały,
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3) nie zgłoszenia się dziecka w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty przyjęcia do punktu przedszkolnego,
4) gdy dziecko swoim zachowaniem powoduje
zagroŊenie zdrowia lub Ŋycia innych wychowanków punktu,
5) gdy nastąpi brak współpracy pomiędzy personelem dydaktycznym a rodzicami w kwestii
rozwiązania problemów powstałych w procesie
edukacji i wychowania dziecka,
6) zatajenia przez rodziców informacji o stanie
zdrowia dziecka uniemoŊliwiającego prawidłowy proces wychowania i kształcenia w grupie.
§ 6. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi
w czasie zajęć.
1. Zapewnia się dzieciom w czasie zajęć
w punkcie przedszkolnym oraz w czasie zajęć poza
punktem, bezpieczeństwo i opiekę poprzez:
1) powierzenie grupy opiece nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie wychowania
przedszkolnego,
2) organizowanie i prowadzenie zajęć i zabaw na
wyznaczonych terenach ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i moŊliwoņci dzieci,
3) zapewnienie opieki przez nauczyciela w trakcie
zajęć poza terenem placówki (spacery, wycieczki).
2. W czasie przebywania dzieci w punkcie przedszkolnym opiekę nad nimi sprawuje zatrudniony
nauczyciel prowadzący zajęcia, który moŊe korzystać
z pomocy rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletnich osób z tych rodzin, upowaŊnionych przez
rodziców (prawnych opiekunów).
3. Nauczyciel prowadzący zajęcia w punkcie
przedszkolnym moŊe korzystać z pomocy osób wymienionych w ust. 2 podczas wyjņć poza teren placówki, podczas wycieczek, oraz w czasie organizowania innych zajęć z dziećmi.
4. Wychowankowie punktu przedszkolnego muszą być ubezpieczeni od następstw nieszczęņliwych
wypadków.
5. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają
rodzice za poņrednictwem punktu przedszkolnego.
§ 7. Warunki przyprowadzania dzieci na zajęcia
i ich odbierania.
1. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są
do osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci,
bądň wskazania osób przez nich upowaŊnionych do
odbioru dzieci.
2. UpowaŊnienie, o którym mowa w ust. 1, moŊe
być jednorazowe lub udzielone na okres w nim
wskazany, moŊe dotyczyć jednej lub kilku wskazanych przez rodzica (prawnego opiekuna) osób dorosłych.
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3. Rodzic lub osoba wskazana są zobowiązani do
punktualnego odbierania dzieci.
4. Za bezpieczeństwo w czasie dojņcia dziecka do
punktu przedszkolnego i z powrotem odpowiedzialni
są rodzice (opiekunowie prawni) dziecka.
5. Po przyprowadzeniu dziecka do punktu rodzic
ma obowiązek oddać je bezpoņrednio pod opiekę
nauczyciela.
6. Dziecko nie będzie wydawane osobom,
w stosunku do których istnieje podejrzenie przebywania pod wpływem alkoholu lub ņrodków odurzających.
§ 8. Warunki organizowania zajęć dodatkowych,
wykraczających poza zakres podstaw programowej
wychowania przedszkolnego.
1. W ramach dziennego czasu pracy punktu
przedszkolnego prowadzone jest nauczanie, wychowanie i opieka w zakresie podstawy programowej.
2. Na Ŋyczenie rodziców mogą być wprowadzone dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze
na zasadzie pełnej odpłatnoņci rodziców.
3. Za ņwiadczenia wykraczające poza podstawę
programową wychowania przedszkolnego oraz wyŊywienie dziecka rodzice ponoszą odpłatnoņć
w wysokoņci okreņlonej odrębną uchwałą Rady
Miejskiej w Szlichtyngowej.
§ 9. Terminy przerw w pracy punktu przedszkolnego.
1. Punkt przedszkolny funkcjonuje cały rok,
z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz
innych przerw ustalonych przez organ prowadzący
przed rozpoczęciem roku szkolnego.
2. Termin przerwy urlopowej ustalany jest corocznie przez organ prowadzący na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jędrzychowicach.
§ 10. Zakres zadań nauczycieli prowadzących zajęcia w punkcie przedszkolnym.
1. Współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci,
z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomoņci treņci zawartych w programie wychowania przedszkolnego realizowanego
w punkcie oraz uzyskiwania rzetelnej informacji na
temat swojego dziecka, jego zachowaniu i rozwoju.
2. Korzysta z pomocy rodziców (prawnych opiekunów) w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie
prowadzenia zajęć.
3. Prowadzi konsultacje i udziela porad rodzicom
(prawnym opiekunom) w zakresie pracy z dziećmi.
W tym celu organizuje zebrania ogólne, grupowe,
prelekcje oraz zajęcia otwarte z rodzicami.
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4. Zachowuje właņciwą jakoņć pracy wychowawczo - dydaktycznej poprzez:

rozwojowych wychowanków i dokumentowanie tych obserwacji.

1) realizację programu wychowania przedszkolnego przyjętego do realizacji w punkcie,

5. Przeprowadza – w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym moŊliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej – diagnozę gotowoņci do podjęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

2) sporządzanie miesięcznych planów pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej,
3) opracowanie dziennego rozkładu zajęć,
4) systematyczne diagnozowanie zdobytej przez
dzieci wiedzy i umiejętnoņci (uwzględnianie
wniosków wynikających z przeprowadzonej
diagnozy do dalszej pracy z wychowankami),

6. Współpracuje ze specjalistami ņwiadczącymi
wychowankom punktu pomoc psychologiczno –
pedagogiczną lub opiekę zdrowotną.
7. Prowadzi dokumentację zgodną z odrębnymi
przepisami i wymaganiami umowy

5) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb
114 1
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UCHWAŁA NR VII/36/11
RADY GMINY ŻARY
z dnia 14 kwietnia 2011r.
w sprawie Statutu Zespołu Szkół w Grabiku
Na podstawie art. 58 ust 6 ustawy z dnia 7 wrzeņnia
1991r. o systemie oņwiaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 z póňn. zm.) oraz uchwały Nr VII/35/11
Rady Gminy ŉary z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Grabiku uchwala
się

2. Gimnazjum i Szkoła Podstawowa, o których
mowa w ust. 1, działają na podstawie odrębnych
Statutów, o ile statut Zespołu nie stanowi inaczej.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

II NAZWA ZESPOŁU

§ 1. 1. Zespół Szkół w Grabiku, zwany dalej "Zespołem" jest placówką publiczną.

§ 3. 1. Zespół nosi nazwę „Zespół Szkół w Grabiku”.

2. Siedzibą Zespołu są obiekty oņwiatowe połoŊone w Grabiku.

2. Zespół uŊywa własnej pieczęci o następującej
treņci:

3. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina
ŉary.

Zespół Szkół w Grabiku

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny
jest Lubuski Kurator Oņwiaty.

68-200 ŉary.

5. Funkcjonowanie Zespołu opiera się w szczególnoņci na następujących aktach prawnych:
1) Ustawie z dnia 7 wrzeņnia 1991r. o systemie
oņwiaty (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572
z póňn. zm.)
2) Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póňn.
zm.)
3) Ustawie z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 97,
poz. 674 z póňn. zm.)
4) Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r.
w sprawie ramowych statutów publicznego
przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U.
z 2001r. Nr 61, poz. 624 z póňn. zm.).
§ 2. 1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Szkoła Podstawowa w Grabiku,
2) Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Grabiku.

Grabik 102
III CELE I ZADANIA ZESPOŁU
§ 4. Zespół realizuje cele i zadania okreņlone
w ustawie o systemie oņwiaty, przepisach wydanych na jej podstawie oraz innych obowiązujących
uregulowaniach prawnych a ponadto:
1) rozwija w jak najpełniejszym zakresie osobowoņć, talenty oraz sprawnoņć fizyczną uczniów,
2) wyposaŊa uczniów w wiedzę i umiejętnoņci
oraz zapewnia właņciwe przygotowanie do dalszego zdobywania kwalifikacji w szkołach ponadgimnazjalnych,
3) kształtuje u dzieci i młodzieŊy nawyki dbania
o własny rozwój intelektualny i fizyczny,
4) rozwija u ucznia szacunek dla człowieka, otaczającej go przyrody, wartoņci narodowych
oraz praw i obowiązków,
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5) kształtuje wraŊliwoņć społeczną i postawy prospołeczne,
6) stymuluje zachowania i nawyki prozdrowotne,
7) przygotowuje uczniów do Ŋycia w rodzinie
i społeczeństwie,
8) zapewnia opiekę pedagogiczną i zdrowotną
oraz pełne bezpieczeństwo w szkole oraz
w czasie zajęć realizowanych przez szkołę.
§ 5. Dla osiągnięcia celów Zespół:
1) realizuje programy nauczania w zakresie nie
mniejszym niŊ ustalone przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej,
2) przestrzega ustalonych przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej jednolitych zasad klasyfikowania, oceniania i promowania uczniów,
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2) sprawuje nadzór pedagogiczny;
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego,
poprzez aktywne działania prozdrowotne
4) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte
w ramach ich kompetencji stanowiących;
5) dysponuje ņrodkami finansowymi okreņlonymi
w planie finansowym Zespołu zaopiniowanym
przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialnoņć za ich prawidłowe wykorzystanie,
a takŊe organizuje administracyjną, finansową
i gospodarczą obsługę Zespołu;
6) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów
szczególnych;

3) udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

7) współdziała ze szkołami wyŊszymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;

4) współdziała z rodzicami uczniów w celu stworzenia jednolitego ņrodowiska wychowawczego,

8) odpowiada za właņciwą organizację i przebieg
sprawdzianów i egzaminów przeprowadzanych
w Zespole.

5) dostosowuje treņci, formy i metody nauczania
do moŊliwoņci psychofizycznych uczniów,

3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla
zatrudnionych w Zespole nauczycieli i pracowników
nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególnoņci decyduje w sprawach:

6) umoŊliwia rozwijanie zainteresowań uczniów
poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych
i kół zainteresowań,
7) zapewnia uczniom bardzo zdolnym realizowanie indywidualnego programu nauczania lub
indywidualnego toku nauki w celu umoŊliwienia ukończenia szkoły w skróconym czasie,
8) sprawuje opiekę nad uczniami podczas wszelkich zajęć organizowanych na terenie szkoły
i poza nią, przestrzegając zasad bhp,
9) rozwija zainteresowania uczniów organizując
róŊnorodne formy zajęć pozalekcyjnych, w tym
wycieczki o charakterze poznawczym, krajoznawczym i rekreacyjnym.
IV ORGANY ZESPOŁU I ICH KOMPETENCJE
§ 6. 1. Organami Zespołu są:
1) Dyrektor Zespołu
2) Rada Pedagogiczna Zespołu
3) Rada Rodziców Zespołu
4) Samorząd Uczniowski Zespołu
2. Tryb powołania i formy działania organów Zespołu okreņlają przepisy ustawy o systemie oņwiaty.
3. Działające w Zespole organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach planowanej
i prowadzonej działalnoņci.
§ 7. 1. Dyrektor Zespołu w szczególnoņci zabiega
o stworzenie optymalnych warunków do realizacji
zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkół wchodzących w skład zespołu.
2. Dyrektor Zespołu w szczególnoņci:
1) kieruje działalnoņcią Zespołu oraz reprezentuje
go na zewnątrz;

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu,
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Zespołu,
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu
opinii rady pedagogicznej Zespołu, w sprawach
odznaczeń i innych wyróŊnień dla nauczycieli
oraz pozostałych pracowników Zespołu.
4. Dyrektor w wykonaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami samorządem uczniowskim.
5. Dyrektor przewodniczy radzie pedagogicznej
zespołu oraz organizuje zebrania plenarne rady pedagogicznej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
6. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał rady
pedagogicznej Zespołu niezgodnych z przepisami
prawa, o czym niezwłocznie powiadamia organ
sprawujący nadzór pedagogiczny.
§ 8. 1. Rada Pedagogiczna Zespołu jest kolegialnym organem Zespołu w zakresie realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania
i opieki.
2. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej naleŊy:
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły podstawowej i gimnazjum,
2) zatwierdzanie
programu
i programu profilaktyki,

wychowawczego

3) podejmowanie uchwał w sprawie naboru, wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
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4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji
i eksperymentów pedagogicznych w Zespole,
5) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególnoņci:
1) organizację zespołu, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
2) projekt planu finansowego Zespołu,
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom
odznaczeń, nagród i innych wyróŊnień,
4) propozycje dyrektora w sprawach podziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo
płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych,
5) zajęcia dodatkowe z godzin do dyspozycji dyrektora,
6) szkolny zestaw programów nauczania,
4. Ponadto rada pedagogiczna:
1) przygotowuje projekty zmian statutu Zespołu
2) ustala regulamin swojej działalnoņci.
§ 9. 1. Rada Rodziców Zespołu stanowiąca reprezentacje wszystkich rodziców uczniów, w szczególnoņci:
1) działa na podstawie uchwalonego przez siebie
regulaminu zgodnego z postanowieniami niniejszego statutu,
2) moŊe występować do organu prowadzącego,
organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
rady pedagogicznej i dyrektora Zespołu z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw
Zespołu,
3) opiniuje szkolny zestaw programów nauczania,
szkolny program wychowawczy, szkolny program profilaktyki oraz zajęcia dodatkowe z godzin do dyspozycji dyrektora,
4) w celu wspierania działalnoņci statutowej szkoły moŊe gromadzić fundusze z dobrowolnych
składek rodziców oraz innych ňródeł. Zasady
wydatkowania funduszy rady rodziców okreņlają regulaminy szkoły podstawowej i gimnazjum.
2. Zasady tworzenia rady rodziców Zespołu
uchwala ogół rodziców wszystkich uczniów.
§ 10. 1. Samorząd uczniowski zwany dalej samorządem, tworzą wszyscy uczniowie Zespołu.
2. Zasady wybierania i działania organów samorządu okreņla regulamin samorządu uczniowskiego.
Organy samorządu uczniowskiego wybierane są
przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym
i powszechnym.
3. Regulamin samorządu uczniowskiego nie moŊe być sprzeczny ze statutem Zespołu.
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4. Samorząd moŊe przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach, w szczególnoņci dotyczące realizacji
podstawowych praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treņcią, celem i stawianymi wymaganiami,
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
3) prawo do organizacji Ŋycia szkolnego, umoŊliwiającego zachowanie właņciwych proporcji
między wysiłkiem szkolnym, a moŊliwoņcią
rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
5) prawo organizowania działalnoņci kulturalnej,
oņwiatowej, sportowej oraz rozrywkowej,
zgodnie z własnymi potrzebami i moŊliwoņciami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę
opiekuna samorządu.
5. Samorząd uczniowski Zespołu opiniuje program wychowawczy i program profilaktyki.
§ 11. 1. Organy Zespołu, o których mowa w § 6
współdziałają ze sobą zgodnie z wymogami okreņlonymi w innych przepisach oraz rozwiązują spory
między sobą.
2. Dyrektor Zespołu okreņla sposób rozwiązywania problemów zaistniałych między organami.
V ORGANIZACJA ZESPOŁU
§ 12. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć
dydaktyczno-wychowawczych, przerw ņwiątecznych,
ferii zimowych i letnich w danym roku szkolnym,
okreņlają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
§ 13. 1). Szczegółową organizację nauczania,
wychowania i opieki w danym roku szkolnym okreņla arkusz organizacji pracy Zespołu, opracowany
przez dyrektora Zespołu, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach
w sprawie ramowych planów nauczania oraz planu
finansowego Zespołu.
2). Organizację obowiązkowych i dodatkowych
zajęć edukacyjnych, zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i specjalistycznych organizowanych dla
uczniów mających trudnoņci w nauce oraz innych
zajęć wspomagających rozwój dzieci i młodzieŊy
z zaburzeniami rozwojowymi i nieobowiązkowych
zajęć pozalekcyjnych regulują odrębne statuty Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.
§ 14. Szczegółową organizację pracy Zespołu
w zakresie zadań dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych, okreņla dyrektor Zespołu w przydziale czynnoņci pracowników Zespołu.
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VI NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY
§ 15. 1. Do realizacji zadań statutowych
w Zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników obsługi.
2. Prawa i obowiązki oraz zasady zatrudniania
nauczycieli okreņlają odrębne przepisy oraz statuty
szkół w wymienionych w § 2 ust. 1
3. Zatrudnieni w Zespole pracownicy nie będący
nauczycielami wykonują swoje obowiązki w oparciu
o regulamin pracy Zespołu oraz indywidualny zakres czynnoņci opracowany przez dyrektora Zespołu.
Zasady wynagradzania pracowników okreņlają odrębne przepisy.
4. W porozumieniu z organem prowadzącym
w Zespole tworzy się stanowisko wicedyrektora,
który bezpoņrednio podlega dyrektorowi Zespołu.
Zakres kompetencji, obowiązków i czynnoņci dla
wicedyrektora okreņla dyrektor Zespołu.
VII ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW
§ 16. 1. Dyrektor Zespołu przyjmuje wszystkich
uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum zamieszkujących w obwodzie. Warunkiem przyjęcia jest
potwierdzenie zameldowania ucznia na danym terenie, a przy przyjęciu do gimnazjum równieŊ ņwiadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
2. Dyrektor Zespołu ma prawo przyjąć ucznia
z innego obwodu, jeŊeli pozwalają na to warunki
organizacyjne.
3. Dyrektor Zespołu moŊe zezwolić, zgodnie
z obowiązującymi przepisami na:
1) realizację obowiązku szkolnego poza szkołą,
2) indywidualny program lub tok nauki uczniowi
o szczególnych uzdolnieniach i zainteresowaniach,
3) wczeņniejsze przyjęcie do szkoły, na wniosek
rodziców dziecka, które przed dniem 1 wrzeņnia
kończy 6 lat, jeŊeli wykazuje psychofizyczną
dojrzałoņć do podjęcia nauki szkolnej. Decyzję
o wczeņniejszym przyjęciu podejmie dyrektor
po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
4) odroczenie rozpoczęcia spełniania obowiązku
szkolnego, nie dłuŊej jednak niŊ o jeden rok.
Decyzję o odroczeniu podejmie dyrektor Zespołu, po zasięgnięciu opinii publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej.
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4. Szczegółowe zasady rekrutacji okreņlają odrębne statuty szkoły podstawowej i gimnazjum.
VII PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW
§ 17. 1. Prawa i obowiązki uczniów okreņlają
obowiązujące przepisy oraz statuty szkół wymienionych w § 2 ust. 1.
2. Zasady współdziałania rodziców i nauczycieli
w sprawach wychowania i kształcenia dzieci okreņlają statuty szkół wymienionych w §2 ust.1.
IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 18. 1. Zespół uŊywa pieczęci urzędowych oraz
prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
2. Tablice i pieczęcie szkoły i gimnazjum wchodzących w skład Zespołu, zawierają nazwę Zespołu
i nazwę danej szkoły
3. Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki
finansowej okreņlają odrębne przepisy.
4. W sprawach nieuregulowanych odmiennie
w niniejszym statucie obowiązują postanowienia
statutów szkół wchodzących w skład Zespołu, wymienionych w § 2 ust. 1.
§ 19. 1. Statut Zespołu moŊe być nowelizowany
poprzez uchwały rady pedagogicznej Zespołu.
2. Treņć nowelizacji powinna być przekazana do
wiadomoņci organu prowadzącego.
§ 20. W sprawach nieunormowanych statutem
mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa,
a w szczególnoņci: ustawa o systemie oņwiaty, Karta
Nauczyciela, akty wykonawcze do tych ustaw, Kodeks Pracy oraz wewnętrzne regulaminy placówki
i organów, które nie mogą być sprzeczne z niniejszym statutem oraz ustawa o pracownikach samorządowych.
§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 22. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Kazimierz Ostrowski
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UCHWAŁA NR V/44/2011
RADY GMINY SIEDLISKO
z dnia 19 kwietnia 2011r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.),
Rada Gminy w Siedlisku uchwala co następuje:

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Siedlisko.

§ 1. Zaliczyć do kategorii dróg gminnych drogi
ujęte w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do
uchwały.

Przewodniczący Rady
Ryszard Kieczur

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi
w Ŋycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

§ 2. PołoŊenie i przebieg dróg o których mowa
w § 1 oznaczone są na mapie stanowiącej załącznik
Nr 2 do niniejszej uchwały.
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr V/44/2011
Rady Gminy w Siedlisku
z dnia 19 kwietnia 2011r.
Wykaz dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych
Lp.
1.

Dotychczasowy
Nr drogi
Brak numeru

Nazwa drogi

Nr geodezyjny działki stanowiącej drogę

Długoņć drogi w km.

Bez nazwy

1077/5, 1077/6, 1077/8, 1077/9

1,23
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr V/44/2011
Rady Gminy w Siedlisku
z dnia 19 kwietnia 2011r.
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UCHWAŁA NR VII/62/2011
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE
z dnia 20 kwietnia 2011r.
w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzepin
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 póňn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Nadaje się działce Nr 101/1 o pow. 0.5810ha
połoŊonej w Rzepinie nazwę: ulica Krótka.
§ 2. Szczegółowe połoŊenie ulicy wymienionej
w § 1 przedstawia mapa w skali 1 : 2000 stanowiąca
załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Robert Łukaszewicz

Załącznik
do uchwały Nr VII/62/2011
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 20 kwietnia 2011r.
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UCHWAŁA NR VII/63/2011
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE
z dnia 20 kwietnia 2011r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Rzepin
Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1
i art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XIX/31/2008 Rady Miejskiej
w Rzepinie z dnia 13 czerwca 2008r. w sprawie Statutu Gminy Rzepin zmienia się dotychczasową treņć
§ 103 ust. 4 Statutu Gminy Rzepin, nadając mu
brzmienie:

„Ocenę wykonania budŊetu gminy za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium komisja rewizyjna składa w terminie do dnia
15 czerwca”.
§ 2. §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.
§ 3. § 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Robert Łukaszewicz
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UCHWAŁA NR V/36/2011
RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE
z dnia 22 kwietnia 2011r.
w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Głuchowie
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 póňn. zm.) oraz art. 5c
pkt 1 i art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 wrzeņnia
1991r. o systemie oņwiaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 z póňn. zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Lubuskiego Kuratora Oņwiaty uchwala się, co
następuje:
§ 1. Likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2011r.
Szkołę Filialną w Głuchowie wchodzącą w skład
Publicznej Szkoły Podstawowej w Trzebiechowie.
§ 2. Uczniom zlikwidowanej Szkoły Filialnej zapewnia się moŊliwoņć kontynuowania nauki w Publicznej Szkole Podstawowej w Trzebiechowie.

§ 3. Granice obwodów Publicznej Szkoły Podstawowej w Trzebiechowie reguluje odrębna
uchwała.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Okińczyc
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UCHWAŁA NR V/38/2011
RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE
z dnia 22 kwietnia 2011r.
w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Trzebiechowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” i art. 40
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z póňn. zm.) oraz art. 6 ustawy z dnia 20 grudnia
1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011r.
Nr 45, poz. 236), uchwala się Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej w Trzebiechowie.
Rozdział 1 Podstawa prawna działania
§ 1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Trzebiechowie działa na podstawie:

2. Do podstawowych zadań Zakładu naleŊy:
1) utrzymanie i eksploatacja stacji uzdatniania
wody na terenie Gminy Trzebiechów;
2) utrzymanie w stałej sprawnoņci i naleŊytym
stanie technicznym sieci wodociągowej oraz
usuwanie awarii sieci wodociągowej i urządzeń
na niej zainstalowanych;
3) prowadzenie spraw związanych ze sprzedaŊą
wody;

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z póňn. zm.);

4) eksploatacja i utrzymanie oczyszczalni ņcieków;

2. Ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce
komunalnej (Dz. U. z 2011r. Nr 45, poz. 236);

6) prowadzenie spraw związanych z odbiorem
i oczyszczaniem ņcieków;

3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póňn. zm.);

7) prowadzenie dokumentacji technicznej sieci
i przyłączy wodnokanalizacyjnych;

4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

8) zarządzanie cmentarzami komunalnymi i prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, utrzymanie porządku i czystoņci na terenie cmentarzy,

5. Ustawy z dnia 29 wrzeņnia 1994r. o rachunkowoņci (Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z póňn.
zm.);
6. Ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223,
poz. 1458 z póňn. zm.);
7. Uchwały Nr XVI/71/1992 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 10 lutego 1992r. w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej,
8. Zarządzenia Nr 43/10 Wójta Gminy Trzebiechów
z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie rozszerzenia
działalnoņci Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Trzebiechowie;
9. Postanowień niniejszego statutu.
§ 2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Trzebiechowie, zwany dalej Zakładem, działa na zasadach
samorządowego zakładu budŊetowego.

5) utrzymanie w stałej sprawnoņci przepompowni
ņcieków oraz sieci kanalizacyjnej;

9) prowadzenie zadań inwestycyjnych i remontowych zleconych przez gminę;
10) ņwiadczenie usług w zakresie wywozu nieczystoņci płynnych;
11) utrzymanie, pielęgnacja zieleni gminnej i nasadzanie drzew i krzewów,
12) ņwiadczenie usług jednostkom i zakładom budŊetowym gminy,
13) gospodarowanie i zarządzanie zasobami mieszkaniowymi i lokalami uŊytkowymi stanowiącymi własnoņć gminy, prowadzenie ksiąŊek
obiektów budowlanych,
14) prowadzenie spraw
i dzierŊawą lokali,

związanych

z najmem

Rozdział 2 Przedmiot i zakres działania

15) zarządzanie i utrzymanie gminnych dróg, ulic,
mostów, placów i pozostałej infrastruktury
drogowej oraz organizacja ruchu drogowego;

§ 3. 1. Terenem działania Zakładu jest Gmina
Trzebiechów.

16) zimowe utrzymanie dróg, ulic, placów i ciągów
pieszych,

2. Siedziba Zakładu mieņci się w Trzebiechowie
przy ul. Parkowej 1B.

17) utrzymywanie porządku i czystoņci, gospodarowanie odpadami na terenie gminy;

§ 4. 1. Przedmiotem działania Zakładu jest zaspokajanie potrzeb bytowych mieszkańców Gminy
Trzebiechów.

18) utrzymywanie porządku poprzez wyłapywanie
wałęsających się zwierząt domowych;
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19) ņwiadczenie usług zaopatrzenia w energię
cieplną oraz utrzymanie urządzeń elektrycznych
w obiektach stanowiących własnoņć gminy, zarządzanie oņwietleniem ulicznym,
20) utrzymanie i zarządzanie targowiskami w gminie;
21) utrzymywanie i pielęgnacja terenów rekreacyjnych, sportowych i znajdujących się tam urządzeń.
§ 5. Zakład Gospodarki Komunalnej moŊe prowadzić inną działalnoņć w zakresie bieŊącej obsługi
gminy oraz działalnoņć zarobkową nie wykraczającą
poza zadania o charakterze uŊytecznoņci publicznej.
Rozdział 3 Organizacja zakładu
§ 6. 1. Pracą Zakładu kieruje Dyrektor na podstawie i w granicach pełnomocnictwa udzielonego
przez Wójta Gminy. Do czynnoņci przekraczających
zakres pełnomocnictwa potrzebna jest pisemna
zgoda Wójta Gminy.
2. Dyrektora Zakładu zatrudnia i zwalnia Wójt
Gminy. Pozostałych pracowników Zakładu zatrudnia
i zwalnia Dyrektor Zakładu.
3. Szczegółową strukturę organizacyjną Zakładu
oraz podział zadań okreņla Regulamin Organizacyjny
Zakładu opracowany przez Dyrektora Zakładu
i zatwierdzony przez Wójta.
4. Do obowiązków Dyrektora Zakładu naleŊy
w szczególnoņci:
1) reprezentowanie Zakładu na zewnątrz;
2) organizowanie w ramach planu i budŊetu działań i prac umoŊliwiających prawidłowe funkcjonowanie Zakładu;
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ņrodków własnych uzyskanych z prowadzonej działalnoņci statutowej, dotacji oraz ņrodków pozyskanych z innych ňródeł.
2. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest
roczny plan finansowy obejmujący przychody i wydatki stanowiące koszty działalnoņci oraz stan ņrodków obrotowych i rozliczenie z budŊetem. Plan finansowy opracowuje Dyrektor Zakładu.
3. Kontrolę prawidłowoņci rozliczeń Zakładu
z budŊetem Gminy sprawuje Skarbnik Gminy.
4. Roczne sprawozdanie finansowe Zakładu zatwierdza Wójt Gminy.
5. Zakład sporządza i przedkłada organom gminy
sprawozdania ze swojej działalnoņci w terminach
i w zakresie okreņlonym odrębnymi przepisami.
Rozdział 5 System kontroli wewnętrznej
§ 9. 1. W Zakładzie istnieje i funkcjonuje zorganizowany system kontroli wewnętrznej, zapewniający
celowoņć, gospodarnoņć, rzetelnoņć i legalnoņć podejmowanych działań.
2. Ogólny nadzór nad działaniem systemu kontroli wewnętrznej sprawuje Dyrektor Zakładu, który
odpowiada za zorganizowanie tego systemu
i prawidłowe jego funkcjonowanie.
3. Kontrolę wewnętrzną szczegółową sprawują:
1) w zakresie spraw finansowych – Główny Księgowy;
2) w pozostałym zakresie – specjaliņci poszczególnych działów;
3) inni upowaŊnieni przez Dyrektora pracownicy.
Rozdział 6 Postanowienia końcowe

3) ustalenie oraz koordynacja zadań pracowników
Zakładu;

§ 10. 1. Zmiany Statutu mogą być dokonane
w trybie właņciwym dla jego uchwalenia.

4) odpowiedzialnoņć za gospodarkę finansową
Zakładu;

2. Dyrektor Zakładu ponosi odpowiedzialnoņć za
przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu.

5) nadzór nad powierzonym mieniem;

3. Łączenie, podział, likwidacja, reorganizowanie
Zakładu naleŊy do właņciwoņci Rady Gminy.

6) nadzór nad wykonywaniem zadań przez pracowników Zakładu.
5. Dyrektor Zakładu pełni funkcję pracodawcy
w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.
Rozdział 4 Mienie Zakładu
§ 7. 1. Zakład zarządza powierzonym mu majątkiem stanowiącym mienie Gminy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Do mienia gminnego stosuje się w szczególnoņci przepisy ustawy o samorządzie gminnym,
ustawy o gospodarce nieruchomoņciami, ustawy
o własnoņci lokali oraz inne przepisy prawne.
§ 8. 1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową
zgodnie z obowiązującymi przepisami w ramach

4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
5. Traci moc uchwała Nr XI/62/07 Rady Gminy
w Trzebiechowie z dnia 25 wrzeņnia 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Trzebiechowie (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego,
Nr 118, poz. 1542 z 07.11.2007r.).
§ 11. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Okińczy
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UCHWAŁA NR VI/29/2011
RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO
z dnia 30 marca 2011r.
w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Wschowskiego na inne
zadania publiczne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania
Na podstawie art. 12 pkt 1, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806,
z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055
i Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218,
z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458,
z 2009r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz
z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230
i Nr 106, poz. 675) i art. 221 ust. 4 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2009r. Nr 157, poz. 1240, 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) uchwala sie,
co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale mowa jest o:
1) organizacjach pozarządowych – rozumie się
przez to organizacje pozarządowe okreņlone
w art. 3 ust. 2 oraz z podmioty, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalnoņci poŊytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536);
2) zadaniach publicznych – rozumie się przez to
zadania publiczne nie wymienione w ustawie
o działalnoņci poŊytku publicznego i o wolontariacie;
3) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalnoņci poŊytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r.
Nr 234, poz. 1536).
§ 2. Przepisy niniejszej uchwały stosuje się do
zlecania organizacjom pozarządowym zadań publicznych, trybu postępowania o udzielenie z budŊetu Powiatu Wschowskiego dotacji na realizację tych
zadań, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania
zleconego zadania.
§ 3. 1. Organizacje pozarządowe mogą występować do Zarządu Powiatu Wschowskiego z pisemnymi wnioskami o przyznanie dotacji na realizację
zadań publicznych w terminie do dnia 15 paňdziernika roku poprzedzającego rok budŊetowy.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
moŊliwe jest składanie wniosków o przyznanie dotacji w trakcie roku budŊetowego.
3. Wnioski o udzielenie w 2011 roku dotacji naleŊy składać w ciągu miesiąca od dnia ogłoszenia ni-

niejszej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
§ 4. 1. Wzór wniosku o przyznanie dotacji okreņla
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do wniosku o przyznanie dotacji naleŊy dołączyć aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające
status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
3. Wniosek powinien być zgodny z zasadami
uczciwej konkurencji i gwarantować wykonanie zadania w sposób efektywny, rzetelny, oszczędny
i terminowy.
§ 5. Wysokoņć dotacji na zadania publiczne naleŊące do zadań Powiatu okreņla Rada Powiatu
Wschowskiego w uchwale budŊetowej.
§ 6. 1. Zarząd Powiatu Wschowskiego przy rozpatrywaniu wniosku:
1) ocenia moŊliwoņć realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową,
2) bierze pod uwagę ņrodki dostępne na realizację
zadań publicznych,
3) bierze pod uwagę korzyņci wynikające z realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową,
4) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu
do zakresu rzeczowego zadania,
5) ocenia proponowaną jakoņć wykonania zadania
i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa będzie realizować zadanie
publiczne,
6) bierze pod uwagę planowany przez organizację
pozarządową udział ņrodków finansowych własnych lub ņrodków pochodzących z innych ňródeł na realizację zadania;
7) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych
zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej, która w latach poprzednich realizowała zlecone zadania publiczne, biorąc pod
uwagę rzetelnoņć i terminowoņć oraz sposób
rozliczenia otrzymanych na ten cel ņrodków.
2. Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Wschowskiego wniosek o dotację stanowi podstawę ujęcia
kwoty dotacji w projekcie budŊetu na następny rok
budŊetowy lub wystąpienia do Rady Powiatu
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Wschowskiego z projektem zmian w budŊecie na
dany rok.
3. Zarząd Powiatu Wschowskiego moŊe zwracać
się do wnioskodawców o złoŊenie w ustalonym
terminie informacji i wyjaņnień lub dokumentów.
§ 7. 1. Zarząd Powiatu Wschowskiego, w terminie do 60 dni po uchwaleniu budŊetu na dany rok
lub w terminie do 30 dni od dokonania zmian
w budŊecie w trakcie roku budŊetowego, zawiera
z podmiotem dotowanym pisemną umowę o dotację, w której uwzględnia się w szczególnoņci:
1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki
dotacja została przyznana;
2) wysokoņć udzielanej dotacji;
3) termin i sposób przekazywania dotacji;
4) termin wykorzystania dotacji, nie dłuŊszy niŊ do
dnia 31 grudnia danego roku budŊetowego;
5) tryb kontroli wykonywania zadania;
6) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji;
7) termin zwrotu niewykorzystanej częņci dotacji,
nie dłuŊszy niŊ terminy zwrotu dotacji okreņlone w ustawie o finansach publicznych.
2. Zarząd Powiatu Wschowskiego podaje do publicznej wiadomoņci wykaz podmiotów, którym
udzielone zostały dotacje.
3. Przyznana dotacja przekazywana jest jednorazowo lub w transzach w terminach ustalonych
w umowie.
§ 8. Zadanie publiczne nie moŊe być zrealizowane przez podmiot niebędący stroną umowy, chyba
Ŋe umowa zezwala na wykonanie okreņlonej częņci
zadania przez taki podmiot.
§ 9. 1. Sposób wykorzystania przyznanej dotacji
podlega kontroli i ocenie przez Zarząd Powiatu
Wschowskiego lub upowaŊnioną osobę, przede
wszystkim w zakresie:
1) stanu realizacji zadania;
2) efektywnoņci, rzetelnoņci i jakoņci wykonania
zadania;
3) zgodnoņci wydatkowania dotacji z celem, na
który została przyznana;
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2. Organizacja pozarządowa otrzymująca dotację
zobowiązana jest udostępnić na kaŊde Ŋądanie dokumentację finansową oraz wszelką inną, niezbędną
do dokonania sprawdzenia naleŊytego wykorzystania dotacji i zasadnoņci wniosku.
3. UpowaŊnieni pracownicy zleceniodawcy mogą badać dokumenty i inne noņniki informacji,
o których mowa w ust. 2, sporządzać odpisy dokumentów, które mają lub mogą mieć znaczenie dla
oceny prawidłowoņci wykonania zadania.
4. Organizacje pozarządowe realizujące zadanie
finansowane z dotacji, zobowiązane są do złoŊenia
sprawozdania z realizacji zadania wg wzoru okreņlonego w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
w terminie okreņlonym w umowie, zawierającego:
1) w zakresie merytorycznym – opis wykonanego
zadania w zakresie zgodnoņci z zapisami umowy ze szczególnym uwzględnieniem celu, jaki
osiągnięto oraz terminowoņci realizacji zadania;
2) w zakresie finansowym – rozliczenie wg wzorów ustalonych przez przyznającego dotację
oraz oryginalne dokumenty finansowe do
wglądu spełniające wymogi okreņlone przepisami prawa;
3) dokumenty nie spełniające wymagań okreņlonych w pkt 1 i 2, nie będą przyjmowane do rozliczania, co skutkować będzie koniecznoņcią
dokonania zwrotu całoņci przekazanej dotacji
wraz z odsetkami w wysokoņci okreņlonej jak
dla zaległoņci podatkowych.
5. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczenie oraz pobrane nienaleŊnie lub w nadmiernej
wysokoņci podlegają zwrotowi wraz z odsetkami,
liczonymi od dnia jej przekazania na konto organizacji pozarządowej, w wysokoņci okreņlonej jak dla
zaległoņci podatkowych zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
§ 10. Traci moc uchwała Nr XXXIII/180/2005 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 29 czerwca 2005r.
w sprawie ustalenia zasad zlecania realizacji zadań
publicznych organizacjom pozarządowym, trybu
postępowania o udzielenie dotacji z budŊetu Powiatu Wschowskiego, sposobu jej rozliczania i kontroli
(Dz. urz. Woj. Lub. z 2005r. Nr 46, poz. 1001 oraz
z 2006r. Nr 21, poz. 478).

4) gospodarnoņci i rzetelnoņci w sposobie wydatkowania ņrodków Powiatu;

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

5) prowadzenia dokumentacji okreņlonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.

Przewodniczący Rady
Ryszard Szumski
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VI/29/2011
Rady Powiatu Wschowskiego
z dnia 30 marca 2011r.

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

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

(pieczęć wnioskodawcy)

(data i miejsce złoŊenia oferty)

WNIOSEK
ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ/PODMIOTU/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ*
o przyznanie dotacji ze ņrodków publicznych
w kwocie .....................................................
na realizację zadania publicznego
...............................................................................
(nazwa zadania)

w okresie od ................... do ......................
Dane na temat organizacji pozarządowej/podmiotu/jednostki organizacyjnej*
Pełna nazwa ………………………………...................................................................................................................
Forma prawna …………………………...................................................................................................................
Dokładny adres ...................................................................................................................................................
Tel/fax/e-mail …………………………....................................................................................................................
Numer:
a) w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze .................................................................................
b) NIP …………………………………………………………………………………………………....................................
c) REGON ……………………………………………………………………………………………......................................
Data wpisu lub rejestracji ……………………………………………………………………………...................................
Nazwa banku i numer rachunku ..........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
JeŊeli organizacja pozarządowa/podmiot/jednostka organizacyjna* prowadzi działalnoņć gospodarczą:
a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców ………………………………………………………...............................
b) przedmiot działalnoņci gospodarczej: ...…………………………………………………………………………………
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Nazwiska i imiona oraz funkcje/stanowiska* osób statutowo upowaŊnionych do reprezentowania wnioskodawcy w kontaktach zewnętrznych i posiadających zdolnoņć do podejmowania zobowiązań finansowych
w imieniu organizacji pozarządowej/podmiotu/jednostki organizacyjnej* (uprawnione do zawierania umów):
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Nazwa, adres i telefon kontaktowy placówki bezpoņrednio wykonującej zadanie, na które organizacja ubiega
się o uzyskanie dotacji:
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
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Osoba upowaŊniona do składania wyjaņnień i uzupełnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego):
.......................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Opis zadania publicznego
Nazwa zadania ………………………….....................................................................................................................
Miejsce wykonywania zadania ………………….....................................................................................................
Szczegółowy opis rzeczowy zadania, cel i planowane efekty jego realizacji:
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania
Wnioskowana wielkoņć dotacji (w zł) ............................... (w %) ………………………………...............................
Wielkoņć ņrodków własnych (w zł) ............................... (w %) ...............................................................................
Całkowity koszt realizacji zadania (w zł) …………................................. (w %) …………………................................
Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów
Koszt (w zł)
Lp.

Rodzaj kosztów i sposób ich kalkulacji (uwagi
mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu)

pokryty
z wnioskowanej
dotacji

pokryty ze ņrodków
własnych i z innych
ňródeł
(z wyjątkiem
wnioskowanej dotacji)

kwota (w zł)

udział w ogólnym
koszcie zadania
(w %)

Razem
Kosztorys ze względu na ňródło finansowania
Ňródło finansowania
Wnioskowana kwota dotacji
Ņrodki własne

w tym:

Razem

przyznane lub planowane do pozyskania dofinansowania i dotacje od innych podmiotów (podać
nazwę oraz podstawę przyznania lub zapewnienia
ņrodków finansowych):
.......................................................................
100,00%

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu ..........................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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Inne informacje dotyczące zadania
1. Pozyskani partnerzy i sponsorzy do realizacji zadania (ze szczególnym uwzględnieniem organów
administracji publicznej), w tym wykazani w kosztorysie zadania wg ňródeł finansowania:
.......................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
2. Posiadane zasoby kadrowe własne i obce – konieczne z punktu widzenia realizacji zadania:
- ogólna liczba osób pracujących przy realizacji zadania (w przeliczeniu na pełne etaty) ....................................
3. Posiadane zasoby rzeczowe własne i obce (np. lokalowe, sprzętowe – wraz z informacją o stanie technicznym) – waŊne z punktu widzenia realizacji zadania
.......................................................................................................................................................................................
4. Koszty korzystania z ww. zasobów (podziałem na rodzaje zasobów)
.......................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
5. Planowane korzystanie z usług podwykonawców lub firm zewnętrznych wraz z podaniem rodzaju umowy,
sposobu i warunków wyłonienia podmiotu wykonującego zadanie:
............................................................................................................................................................................
6. Dotychczasowe doņwiadczenia w realizacji podobnych zadań oraz zadań realizowanych we współpracy }
z administracją publiczną:
.....................................................................................................................................................................................
7. Dodatkowe informacje i uwagi wnioskodawcy:
...................................................................................................................................................................................
Oświadczenie
Oņwiadczam (-my), Ŋe:
a) proponowane zadanie w całoņci mieņci się w zakresie działalnoņci statutowej naszej organizacji
pozarządowej/podmiotu/jednostki organizacyjnej*,
b) proponowane zadanie jest zadaniem z zakresu, o którym mowa w art. ................ ustawy
..........................................................................................................................................................................,
c) jesteņmy związani niniejsza ofertą do dnia rozstrzygnięcia oferty,
d) wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym.

.....................................................................
(pieczęć oferenta)
Załączniki:
1) ..................................
2) ..................................
3) ..................................
4) ..................................
5) ..................................

..................................................................
(podpis osoby lub podpisy osób upowaŊnionych do składania oņwiadczeń woli w imieniu oferenta)
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Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Oferta składana jest na podstawie uchwały nr ......................... Rady Powiatu Wschowskiego z dnia
...................................................... r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budŊetu
Powiatu Wschowskiego na inne zadania publiczne niŊ okreņlone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalnoņci poŊytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania
zleconego zadania
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VI/29/2011
Rady Powiatu Wschowskiego
z dnia 30 marca 2011r.
SPRAWOZDANIE
(częściowe/końcowe) *1
z wykonania umowy Nr ...................
w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego
zawartej w dniu ...........................

Data złoŊenia sprawozdania ...........................................
Informacje ogólne
Opis wykonania zadania (działań, efektów zawartych w ofercie i umowie2) oraz uzyskane rezultaty:
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Rola partnerów w realizacji zadania (ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji publicznej):
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Podwykonawcy biorący udział w realizacji zadania:
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Sprawozdanie z wykonania wydatków
Wydatki poniesione przy realizacji zadania
(w okresie sprawozdawczym, w porównaniu z ofertą)
Oferta
Koszty pokryte z dotacji (w zł)
Koszty pokryte ze ņrodków
własnych (w zł).
Całkowity koszt (w zł)

wydatki rzeczywiste
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Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów (w zł)

Lp.

Rodzaj kosztów
i sposób ich
kalkulacji

Całoņć zadania
Koszt
całkowity

pokryty
z dotacji

Poprzednie okresy
sprawozdawcze
(narastająco)
Koszt
całkowity

BieŊący okres
sprawozdawczy

pokryty
z dotacji

Koszt
całkowity

pokryty
z dotacji

Razem
Kosztorys ze względu na ňródło finansowania
Ňródło finansowania

kwota (w zł)

udział w ogólnym
koszcie zadania
(w %)

Wnioskowana kwota dotacji
Ņrodki własne

w tym:

przyznane lub planowane do pozyskania dofinansowania i dotacje od innych podmiotów (podać
nazwę oraz podstawę przyznania lub zapewnienia
ņrodków finansowych):
.......................................................................

Razem

100,00%

Zestawienie faktur (rachunków)
Lp.

Numer
dokumentu
księgowego

Numer
pozycji
kosztorysu

Data

Nazwa wydatku

Kwota (w zł)

W tym kwota
pokryta
z dotacji (w zł)

Razem
Kwota dotacji okreņlona w umowie ……………………………………………………………………….........................
Dotychczas przekazana łączna kwota dotacji …………………………………………………………….........................
Dotychczas poniesione łączne wydatki pokrywane z dotacji ………………………………………….........................
Uwagi dotyczące wzajemnych zobowiązań4 ……………………………………………………………..........................
Informacje dodatkowe (w tym mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu):
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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Oņwiadczam(-my), Ŋe:
a) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny organizacji pozarządowej/podmiotu/jednostki
organizacyjnej*,
b) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym,
c) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za ņrodki finansowe uzyskane w ramach umowy
zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych

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

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

(pieczęć Zleceniobiorcy)

(podpis osoby lub podpisy osób upowaŊnionych do składania oņwiadczeń
woli w imieniu Zleceniobiorcy)

Załączniki
a) ..................................
b) ..................................
c) ..................................
d) ..................................
e) ..................................
Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
1. Sprawozdanie częņciowe i końcowe sporządzać naleŊy w okresach okreņlonych w umowie.
2. Opis musi zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z ich układem zawartym w ofercie, która była podstawą przygotowania umowy. W opisie konieczne jest uwzględnienie wszystkich planowanych działań, zakres, w jakim zostały zrealizowane, i wyjaņnienie ewentualnych odstępstw
w ich realizacji, zarówno jeņli idzie o ich zakres, jak i harmonogram realizacji.
3. Do sprawozdania załączyć naleŊy spis wszystkich faktur (rachunków), które opłacone zostały w całoņci lub
w częņci ze ņrodków pochodzących z dotacji. Spis zawierać powinien: nr faktury (rachunku), datę jego wystawienia, wysokoņć wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej częņci pokryta ona została z dotacji, oraz
rodzaj towaru lub zakupionej usługi. KaŊda z faktur (rachunków) opłaconych z otrzymanej dotacji powinna
być opatrzona na odwrocie pieczęcią organizacji, podmiotu lub jednostki organizacyjnej oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich ņrodków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej naleŊnoņci. Informacja ta powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji. Do sprawozdania nie załącza się faktur (rachunków), które naleŊy przechowywać zgodnie
z obowiązującymi przepisami i udostępniać podczas przeprowadzanych czynnoņci kontrolnych. (Zleceniodawca moŊe Ŋądać dołączenia do sprawozdania kopii ww. faktur potwierdzonych za zgodnoņć z oryginałem)
4. Wielkoņć kolejnej transzy dotacji lub ewentualna kwota podlegająca zwrotowi na rzecz organu zlecającego po zakończeniu zadania.
5. Na Ŋądanie Zleceniodawcy do niniejszego sprawozdania naleŊy załączyć dodatkowe materiały mogące
dokumentować działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje
wydane w ramach projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji), jak równieŊ dokumentować konieczne działania prawne (kopie umów, kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych).
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UCHWAŁA NR VII/37/2011
RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO
z dnia 20 kwietnia 2011r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/137/2009 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 4 lutego 2009r.
w sprawie ustalenia niektórych zasad wynagradzania za pracę oraz zasad przyznawania dodatków do
wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych, dla których organem
prowadzącym jest Powiat Wschowski
Na podstawie art. 12 pkt 1, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806,
z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055
i Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218,
z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458,
z 2009r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz
z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230
i Nr 106, poz. 675) oraz art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 6
i art. 91 d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674,
Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007r. Nr 17,
poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158,
poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369
i Nr 247, poz. 1821, z 2008r. Nr 145, poz. 917
i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 1, poz. 1, Nr 56,
poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213,
poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706) uchwala się, co następuje:

nia nauczycielom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym
jest Powiat Wschowski (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2009r.
Nr 23, poz. 360 oraz z 2010r. Nr 18, poz. 308 i Nr 88,
poz. 1266) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Kwota na dodatki motywacyjne przyznawane osobom, o których mowa w § 3 pkt. 2 nie
moŊe przekroczyć kwoty wyliczonej wg zasady
1 etat kalkulacyjny razy 100,00zł miesięcznie. "
2) § 9 ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) za funkcję opiekuna staŊu 25,00zł miesięcznie."
§ 2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie z dniem podjęcia
z mocą od 1 kwietnia 2011r.
Przewodniczący Rady
Ryszard Szumski

§ 1. W uchwale Nr XXVII/137/2009 Rady Powiatu
Wschowskiego z dnia 4 lutego 2009r. w sprawie
ustalenia niektórych zasad wynagradzania za pracę
oraz zasad przyznawania dodatków do wynagrodze-

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

1138
POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE
z dnia 29 kwietnia 2011r.
w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Miasta Zielona
Góra i Gminy Zielona Góra.
115 0

Na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 tekst jednolity z póňn zm.), uchwały Nr VIII.64.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia
29 marca 2011r. w sprawie organizacji publicznego
transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra i gmin sąsiadujących oraz
uchwały Nr VI.64.2011 Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego organizacji
publicznego transportu zbiorowego w granicach
administracyjnych Gminy Zielona Góra zostaje zawarte porozumienie międzygminne, zwane dalej
Porozumieniem, pomiędzy:

1) Miastem Zielona Góra z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 22, reprezentowanym przez:
Janusza Kubickiego – Prezydenta Miasta Zielona
Góra,
przy kontrasygnacie Emilii Wojtuņciszyn – Skarbnika
Miasta Zielona Góra
zwanym dalej Miastem,
2) Gminą Zielona Góra z siedzibą w Zielonej Górze,
ul. Dąbrowskiego 41, reprezentowaną przez:
Mariusza Zalewskiego – Wójta Gminy Zielona Góra,
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przy kontrasygnacie ElŊbiety Łuczak – Kumorek –
Skarbnika Gminy Zielona Góra

Poz. 1138
§ 5. Gmina, na swoim terenie, zobowiązuje się

do:

zwaną dalej Gminą

1) utrzymania właņciwego stanu pętli końcowych;

o następującej treņci:

2) utrzymania w czystoņci oraz utrzymania zimowego przystanków;

§ 1. Przedmiotem Porozumienia jest powierzenie
przez Gminę Miastu realizacji zadania organizacji
publicznego transportu zbiorowego na liniach podmiejskich łączących Miasto Zielona Góra z niektórymi miejscowoņciami Gminy w rozumieniu art. 4
ust. 1 pkt 4 i art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia
16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 13).
§ 2. Strony ustalają, Ŋe:
1) organizatorem publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy będzie Miasto Zielona
Góra z zastrzeŊeniem § 3 i § 5 Porozumienia;
2) operatorem komunikacji publicznej na obszarze
Gminy będzie Miejski Zakład Komunikacji - samorządowy zakład budŊetowy Miasta, zwany
dalej MZK;
3) ceny, opłaty, zwolnienia, ulgi i opłaty dodatkowe oraz regulamin przewozu osób i bagaŊu
ustala Rada Miasta Zielona Góra, przy czym na
obszarze Gminy po uprzednim zaakceptowaniu
przez Radę Gminy Zielona Góra.
§ 3. 1. Gmina ustala na swoim obszarze zakres
usług komunikacyjnych stosownie do potrzeb
mieszkańców i moŊliwoņci finansowych.
2. W szczególnoņci Gmina:
1) okreņla przebieg linii komunikacyjnych, iloņć
kursów, usytuowanie przystanków, długoņć
tras;
2) zatwierdza szczegółowe rozkłady jazdy opracowane przez MZK.
3. Dokumenty i dane, o których mowa w ust. 2
okreņlają załączniki do Porozumienia.
4. Zmiana przebiegu linii komunikacyjnych, iloņci kursów, usytuowanie przystanków, długoņć tras
oraz rozkłady jazdy wymaga formy pisemnej poprzez zmianę załączników do Porozumienia, przy
czym mogą być wprowadzane w ciągu roku,
z zastrzeŊeniem ich obowiązywania po dwóch miesiącach od wprowadzenia zmiany do Porozumienia.
§ 4. Miasto zobowiązuje się do:
1) przestrzegania regularnego i punktualnego kursowania autobusów zgodnie z ustalonym rozkładem jazdy;
2) uŊywania do wykonywania transportu sprawnych, właņciwie oznakowanych i czystych pojazdów;
3) wywieszania na wszystkich przystankach wskazanych przez Gminę rozkładu jazdy;
4) informowania mieszkańców Gminy w zakresie
zasad i sposobu korzystania z komunikacji
miejskiej.

3) wyposaŊenia przystanków w zadaszenia lub
wiaty oraz ich konserwację i naprawę;
§ 6. 1. Gmina zobowiązuje się do pokrywania
róŊnicy pomiędzy kosztami usług a wpływami ze
sprzedaŊy biletów na te usługi realizowane na jej
terenie przez MZK poprzez udzielenie Miastu dotacji
celowej na zasadach okreņlonych w Porozumieniu.
2. Koszty usług na terenie Gminy ustalane są na
podstawie:
1) stawki za przejazd jednego autobusu na odcinku 1 kilometra, zwanego dalej „wozokm” skalkulowanej na kaŊdy rok kalendarzowy wg danych przyjmowanych w planie finansowym
MZK, a weryfikowanej w okresach kwartalnych,
do 15 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału, na podstawie faktycznych kosztów poniesionych przez MZK na terenie Gminy;
2) liczby wozokm wykonywanych na terenie Gminy.
3. Kilometry wykonywane na terenie Gminy naliczane są:
1) w kierunku Gminy – od ostatniego przystanku
na terenie Miasta;
2) w kierunku z Gminy – do pierwszego przystanku na terenie Miasta.
4. Wpływy ze sprzedaŊy biletów ustalane są na
podstawie sprzedaŊy nominałów biletów obowiązujących na terenie Gminy pomniejszonych o nominały biletów obowiązujące na terenie Miasta.
5. Ustala się, Ŋe na terenie Gminy MZK w okresie
od 1 maja do 31 grudnia 2011r. przejedzie
248 969 wozokm.
6. Ustala się, Ŋe wysokoņć dotacji Gminy do
1 wozokm w okresie od 01 maja do 31 grudnia
2011r. wynosi 4,00zł.
7. Wysokoņć dotacji udzielonej za okres od 1 maja do 31 grudnia 2011r. ustala się w kwocie
995 876,00zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt
pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt szeņć złotych).
8. Wysokoņć dotacji, o której mowa w ust. 1 na
kaŊdy kolejny rok będzie ustalana w terminie do
końca paňdziernika, w oparciu o posiadane dane
z III pierwszych kwartałów bieŊącego roku, w formie
aneksu do Porozumienia.
§ 7. 1. Kwota dotacji będzie przekazywana na rachunek bankowy Urzędu Miasta Zielona Góra
w PKO BP 98 1020 5402 0000 0702 0027 6634
w równych ratach miesięcznych, w terminie do
10 dnia kaŊdego miesiąca.
2. Miasto zobowiązuje się do przekazywania
kwartalnej informacji Gminie o wykorzystanej dota-
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cji w oparciu o rzeczywiste koszty usługi i wpływy ze
sprzedaŊy biletów w terminie do 15 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału.
§ 8. 1. Miasto zobowiązuje się do wykorzystania
przekazywanych ņrodków finansowych zgodnie
z celem i na warunkach okreņlonych Porozumieniem.
2. Przekazane ņrodki finansowe na dany rok Miasto zobowiązuje się wykorzystać do dnia 31 grudnia
tego roku.
3. Ņrodki finansowe niewykorzystane do tego
terminu Miasto zobowiązuje się zwrócić w terminie
do dnia 15 lutego roku następnego na rachunek
bankowy Urzędu Gminy w PKO BP 02 1020 5402
0000 0202 0027 6667.
4. Miasto, w terminie do 31 stycznia kaŊdego następnego roku kalendarzowego przedłoŊy Gminie
rozliczenie przekazanej dotacji wraz ze sprawozdaniem z realizacji powierzonego zadania, podlegającym zatwierdzeniu przez Gminę.
5. W przypadku wystąpienia róŊnicy pomiędzy
zakładanymi a rzeczywistymi kosztami usługi
i wpływami ze sprzedaŊy biletów za dany rok nieznajdującej pokrycia w przekazanej dotacji Gmina
zobowiązuje się do przekazania Miastu Zielona Góra
dotacji uzupełniającej w wysokoņci tej róŊnicy
w terminie do 31 marca roku następnego na rachunek bankowy Urzędu Miasta, pod warunkiem zatwierdzenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 4.
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przyczyn niezaleŊnych od Miasta odbywa się na
koszt Gminy, w szczególnoņci trasy objazdowe oraz
obowiązujące na niej przystanki przygotowuje Gmina na koszt własny.
§ 10. Zmiana treņci Porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaŊnoņci.
§ 11. 1. Porozumienie zawiera się na czas nieokreņlony, z mocą obowiązującą od dnia 1 maja
2011r.
2. Porozumienie moŊe być rozwiązane przez kaŊdą ze stron z zachowaniem 3-miesięcznego okresu
wypowiedzenia w formie pisemnej, najpóňniej
w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego okres
wypowiedzenia.
3. Niepodpisanie aneksu, o którym mowa w § 6
ust. 8, skutkuje rozwiązaniem Porozumienia na następny rok kalendarzowy bez koniecznoņci jego wypowiedzenia.
§ 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym
Porozumieniem mają zastosowanie przepisy o finansach publicznych, Kodeksu cywilnego, Prawa
Przewozowego oraz o publicznym transporcie zbiorowym.
§ 13. Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla kaŊdej ze
Stron i jeden do celów publikacji.
§ 14.
Porozumienie
podlega
ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

§ 9. Wprowadzenie tymczasowych zmian tras
lub przystanków na wniosek Gminy lub z innych

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