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UCHWAŁA NR LIX/242/09
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU KOMISARZA RZĄDOWEGO
z dnia 30 października 2009r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz
– „Międzyrzecki Park Przemysłowy II”
Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, z 2004r.
Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113,
poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319,
Nr 225, poz. 1635, z 2008r. Nr 123, poz. 803, Nr 199,
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) Rada
Miejska w Międzyrzeczu - Komisarz Rządowy
uchwala, co następuje:
Rozdział 1
Ustalenia wstępne
§ 1. 1. Zgodnie z Uchwałą Nr IV/43/07 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 22 lutego 2007 roku
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Międzyrzecz – „Międzyrzecki Park Przemysłowy II”,
po stwierdzeniu zgodności ustaleń niniejszej uchwały z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej „planem”.
2. Plan obejmuje obszar o łącznej powierzchni
112,51ha, położony po obu stronach ul. Fabrycznej,
na północny wschód od Kanału Białe Łąki. Od północy i wschodu teren zamyka granica lasu oraz granica miasta Międzyrzecz.
3. Granice planu przedstawione zostały na rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącym załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Przedmiotem planu są tereny o funkcji produkcyjnej i usługowej, wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną dla prawidłowego funkcjonowania
terenów, a także tereny rolne, tereny ogrodów działkowych i lasów.
5. Integralnymi częściami planu są następujące
załączniki do uchwały:
1) załącznik Nr 1 – rysunek planu w skali 1:1000,

Rozdział 2
Ustalenia ogólne
§ 2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, kształtowania przestrzeni publicznych oraz łączenia i podziału nieruchomości.
1. W zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy ustala się:
1) budowa, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa
i odbudowa budynków musi być dokonywana
zgodnie z ustaleniami planu,
2) zabudowę należy lokalizować zgodnie z liniami
zabudowy określonymi na rysunku planu,
3) wymagania geometrii dachu zawarte w ustaleniach szczegółowych nie dotyczą połaci dachowych nad lukarnami, wykuszami, tarasami
oraz wejściami,
4) dopuszcza się budowę kondygnacji podziemnych,
5) zakazuje się lokalizacji ogrodzeń i jakichkolwiek
barier, uniemożliwiających przejazd, w odległości mniejszej niż 4m od rowów melioracyjnych
oznaczonych symbolem WS,
6) należy uwzględnić potrzeby osób niepełnosprawnych w kształtowaniu zabudowy oraz terenów komunikacji.
2. Ustala się, że terenami przestrzeni publicznych
są ogólnodostępne tereny komunikacyjne oraz tereny lasów.
3. W zakresie łączenia i podziału nieruchomości
ustala się:
1) dopuszcza się łączenie i podział na działki,
z uwzględnieniem parametrów zawartych w ustaleniach szczegółowych,

2) załącznik Nr 2 – wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz,

2) na potrzeby realizacji obiektów infrastruktury
technicznej i dróg wewnętrznych dopuszcza się wydzielanie działek o parametrach mniejszych niż
określone w pkt 1),

3) załącznik Nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy
oraz zasadach ich finansowania,

3) nowy układ granic musi umożliwiać obsługę
każdej działki w zakresie infrastruktury technicznej
oraz dostęp do drogi publicznej lub wewnętrznej,

4) załącznik Nr 4 – rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do
publicznego wglądu projektu planu

4) kąt nachylenia granic nowo wydzielonych
działek w stosunku do osi bezpośrednio przylegającego pasa drogowego musi wynosić 90° (+/–15°),
5) zakazuje się podziału terenów KDL po ich
wydzieleniu zgodnie z liniami rozgraniczającymi,
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z wyjątkiem sytuacji określonych w § 6 ust. 4 pkt 3),
ust. 5 pkt 3) oraz ust. 10,
6) zakazuje się podziału terenów KT, WS i E po
ich wydzieleniu zgodnie z liniami rozgraniczającymi.
4. W granicach planu nie wyznacza się terenów
przeznaczonych do scalania i podziału nieruchomości.
5. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie
z planem dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie
terenu.
§ 3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska i przyrody.

Poz. 165

1. W granicach ogólnodostępnych terenów komunikacji dopuszcza się lokalizację jezdni, ścieżek
rowerowych, chodników, przyulicznych pasów postojowych, zatok parkingowych dla samochodów,
zatok przystankowych dla pojazdów komunikacji
zbiorowej i taksówek, wiat przystankowych, zieleni
przyulicznej i izolacyjnej, sieci i urządzeń technicznego uzbrojenia terenu, urządzeń organizacji ruchu,
oświetlenia ulic, elementów wyposażenia ulic
i urządzeń przestrzeni publicznych.
2. Na każdym z terenów własnych inwestorów
należy zapewnić odpowiednią, ze względu na funkcję i wielkość obiektów, ilość miejsc postojowych,
jednak nie mniejszą niż:

1. Należy zastosować rozwiązania techniczne
wykluczające możliwość przedostania się zanieczyszczeń do podłoża gruntowego oraz wód powierzchniowych.

1) 1 miejsce postojowe dla samochodu osobowego na każde 20m² powierzchni użytkowej lub,

2. Uciążliwość inwestycji musi się zamknąć
w granicach własnej działki.

§ 6. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej.

3. Wszelkie grunty niezabudowane i nieutwardzone, z wyjątkiem placów budów, powinny być
pokryte zielenią, stanowić więc powinny powierzchnie biologicznie czynne.

1. Dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej w terenach KT, KDL i KDW, po uzgodnieniu
z ich zarządcą, z wyjątkiem terenu KDL1, dla którego
zakazuje się lokalizowania sieci infrastruktury technicznej, za wyjątkiem sieci kanalizacji deszczowej,
i dopuszcza się wyłącznie przejścia poprzeczne, po
uzgodnieniu z jego zarządcą.

4. Zbędne masy ziemne powstałe w czasie realizacji inwestycji należy przetransportować w miejsce
wskazane przez Burmistrza Międzyrzecza lub wykorzystać do nowego ukształtowania terenu działki
budowlanej.
5. Warstwę próchniczą gleb klas bonitacyjnych
II, III a i III b oraz wszystkich gleb organicznych, zebraną z powierzchni przeznaczanych pod zabudowę
i zainwestowanie, należy przetransportować w miejsce wskazane przez Burmistrza Międzyrzecza.
6. Gromadzenie i usuwanie odpadów należy organizować zgodnie z zasadami obowiązującymi na
terenie gminy, po ich wstępnej segregacji.
§ 4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków.
1. Wszelkie prace realizowane w granicach występowania stanowiska archeologicznego wymagają, przed ich podjęciem, wykonania archeologicznych badań ratunkowych oraz uzgodnienia ze strony
właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków
zgodnie z przepisami szczególnymi.
2. Osoba prowadząca prace budowlane i ziemne
w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy
zabytku, obiektów nieruchomych i nawarstwień
kulturowych podlegających ochronie, obowiązana
jest niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego
wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz Burmistrza Międzyrzecza. Jednocześnie obowiązana jest
zabezpieczyć odkryty przedmiot, obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe i wstrzymać wszelkie
roboty mogące je uszkodzić lub zniszczyć, do czasu
wydania przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków odpowiednich zarządzeń.
§ 5. Ustalenia dotyczące układu komunikacyjnego.

2) 1 miejsce postojowe na 3 zatrudnionych.

2. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w wodę pitną:
1) ustala się zaopatrzenie w wodę pitną z sieci
wodociągowej zlokalizowanej poza granicami
planu w ulicach Przemysłowej lub Fabrycznej,
i dalej w terenach KT, KDL lub KDW,
z uwzględnieniem ust. 1, na warunkach ustalonych przez zarządcę sieci,
2) dopuszcza się budowę i korzystanie ze studni
do chwili oddania do użytku sieci wodociągowej lub w przypadku wykorzystania możliwości
dostarczania wody siecią wodociągową.
3. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w wodę do
celów przeciwpożarowych:
1) dopuszcza się budowę zbiorników przeciwpożarowych dla terenów P i PU na każdym z terenów własnych inwestorów,
2) dopuszcza się zaopatrzenie w wodę do celów
przeciwpożarowych z sieci wodociągowej za
pośrednictwem hydrantów przeciwpożarowych.
4. Ustalenia w zakresie odprowadzania ścieków
sanitarnych:
1) ustala się odprowadzenie ścieków sanitarnych
w układzie grawitacyjnym i/lub ciśnieniowym
do sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej
w terenach KT, KDL lub KDW, z uwzględnieniem ust. 1, i docelowo do oczyszczalni ścieków, na warunkach ustalonych przez zarządcę
sieci,
2) dopuszcza się odprowadzanie ścieków sanitarnych do szczelnych zbiorników bezodpływo-
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wych, do chwili oddania do użytku sieci kanalizacji sanitarnej,
3) ustala się lokalizację przepompowni ścieków
sanitarnych w terenach KT, KDL, KDW oraz P
i PU z uwzględnieniem ust. 1.
5. Ustalenia w zakresie odprowadzania ścieków
deszczowych:
1) ustala się odprowadzenie ścieków deszczowych
w układzie grawitacyjnym i/lub ciśnieniowym
do sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej
w terenach KT, KDL lub KDW, z uwzględnieniem ust. 1, i docelowo do cieku wodnego Białe
Łąki oraz pozostałych rowów melioracyjnych
po uzgodnieniu z ich zarządcą, poprzez układy
podczyszczające ze związków ropopochodnych,
2) ustala się budowę zbiorników retencyjnych,
spełniających jednocześnie funkcję zbiorników
przeciwpożarowych, w granicach terenów własnych inwestorów na terenach P i PU,
3) ustala się lokalizację przepompowni ścieków
deszczowych w terenach KT, KDL i KDW oraz
P i PU z uwzględnieniem ust. 1.
6. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w gaz:
1) ustala się zaopatrzenie w gaz z gazociągu zlokalizowanego poza granicami planu w ulicach
Przemysłowej, Fabrycznej lub Waszkiewicza,
i dalej w terenach KT, KDL lub KDW,
z uwzględnieniem ust. 1, na warunkach ustalonych przez zarządcę sieci,
2) w obrębie planu wyznaczono dla gazociągu
wysokiego ciśnienia DN150 korytarz techniczny
odległości podstawowych o szerokości 35m
w każdą stronę od osi gazociągu,
3) ustala się konieczność szczegółowego uzgodnienia lokalizacji z zarządcą sieci, w przypadku
planów lokalizowania obiektów budowlanych
i terenowych w odległości mniejszej niż podana
w pkt 2).
7. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w energię
elektryczną:
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4) dopuszcza się lokalizację kablowych szaf rozdzielczych w dowolnym miejscu poza terenami
KT, KDL lub KDW,
5) nowe linie średniego i niskiego napięcia należy
projektować jako linie kablowe,
6) w obrębie planu wyznaczono korytarze techniczne dla linii napowietrznych średniego napięcia 15kV i wysokiego napięcia 110kV,
7) zasady zagospodarowania w granicach korytarzy technicznych muszą być ustalane z zarządcą
sieci,
8) dopuszcza się skablowanie linii napowietrznych
15kV po uzgodnieniu z zarządcą sieci.
8. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w energię
cieplną:
1) ustala się zaopatrzenie w energię cieplną
z sieci ciepłowniczej zlokalizowanej poza granicami
planu i dalej w terenach KT, KDL lub KDW,
z uwzględnieniem ust. 1, na warunkach ustalonych
przez zarządcę sieci,
2) dopuszcza się zaopatrzenie z indywidualnych
kotłowni i źródeł alternatywnych zlokalizowanych na
terenach własnych inwestorów.
9. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w usługi telekomunikacyjne:
1) ustala się korytarze dla budowy linii telekomunikacyjnych w terenach KT, KDL i KDW,
z uwzględnieniem ust. 1,
2) dopuszcza się lokalizowanie obiektów sieci telekomunikacyjnych, w tym masztów telefonii
komórkowej o wysokości do 99,9m.
Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe
§ 7. 1. Ustala się tereny zabudowy produkcyjnej
oznaczone na rysunku planu symbolami P1, P2, P3,
i P4 z przeznaczeniem pod zakłady produkcyjne,
rzemieślnicze, bazy transportowe, bazy budowlane,
składy i magazyny.

1) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną ze
stacji transformatorowych 15/0, 4kV, zlokalizowanych poza granicami planu, a także ze stacji
transformatorowej 15/0,4kV zlokalizowanej
w terenie o symbolu E, na warunkach ustalonych przez zarządcę sieci,

2. Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu
i form zabudowy:

2) dopuszcza się zaopatrzenie w energię elektryczną ze stacji transformatorowych 15/0,4kV
typu kioskowego lub słupowego posadowionych z zapewnieniem dojazdu na terenie własnym inwestora, na warunkach ustalonych
przez zarządcę sieci,

2) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie
20% powierzchni działki,

3) ustala się korytarze techniczne dla budowy linii
elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia w terenach KT, KDL i KDW, z uwzględnieniem ust. 1,

1) powierzchnia zabudowy i zainwestowania –
maksymalnie 80% powierzchni działki, w tym
ciągi komunikacji wewnętrznej, parkingi i infrastruktura techniczna,

3) linie zabudowy według rysunku planu,
4) dachy o kącie nachylenia połaci do 30°,
5) wysokość zabudowy mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyżej położonej krawędzi dachu
lub attyki – do 25m.
3. Ustalenia dotyczące łączenia i podziału nieruchomości:
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1) dopuszcza się łączenie i podział na działki
o powierzchni minimalnej 10000m²,

2) dopuszcza się lokalizację bocznicy kolejowej
w terenie PU8,

2) szerokość frontu nowo wydzielonej działki
nie może być mniejsza niż 30m,

3) zaopatrzenie w wodę zgodnie z § 6 ust. 2 i 3,

4. Ustalenia dotyczące komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) wjazd i wyjazd z przyległych terenów KDW lub
KDL, z wyłączeniem KDL1,
2) zaopatrzenie w wodę zgodnie z § 6 ust. 2 i 3,
3) odprowadzenie ścieków sanitarnych zgodnie
z § 6 ust. 4,
4) odprowadzenie ścieków deszczowych zgodnie
z § 6 ust. 5,
5) zaopatrzenie w gaz zgodnie z § 6 ust. 6,
6) zaopatrzenie w energię elektryczną zgodnie
z § 6 ust. 7,
7) zaopatrzenie
z § 6 ust. 8,

w

energię

cieplną

zgodnie

8) zaopatrzenie w usługi telekomunikacyjne zgodnie z § 6 ust. 9.
§ 8. 1. Ustala się tereny zabudowy produkcyjnej
i/lub usługowej oznaczone na rysunku planu symbolami PU1, PU2, PU3, PU4, PU5, PU6, PU7, PU8 i PU9
z przeznaczeniem pod zakłady produkcyjne, rzemieślnicze, bazy transportowe, bazy budowlane,
składy, magazyny i hurtownie oraz zakłady usługowe.
2. Dopuszcza się realizację funkcji jednorodnych
lub mieszanych wymienionych w ust. 1.
3. Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu
i form zabudowy:
1) powierzchnia zabudowy i zainwestowania
– maksymalnie 80% powierzchni działki, w tym
ciągi komunikacji wewnętrznej, parkingi i infrastruktura techniczna,
2) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie
20% powierzchni działki,
3) linie zabudowy według rysunku planu,
4) dachy o kącie nachylenia połaci do 30°,
5) wysokość zabudowy mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyżej położonej krawędzi dachu
lub attyki – do 25m.
4. Ustalenia dotyczące łączenia i podziału nieruchomości:
1) dopuszcza się łączenie i podział na działki
o powierzchni minimalnej 5000m²,
2) szerokość frontu nowo wydzielonej działki nie
może być mniejsza niż 25m.
5. Ustalenia dotyczące komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) wjazd i wyjazd z przyległych terenów KDW lub
KDL z wyłączeniem KDL1,

4) odprowadzenie ścieków sanitarnych zgodnie
z § 6 ust. 4,
5) odprowadzenie ścieków deszczowych zgodnie
z § 6 ust. 5,
6) zaopatrzenie w gaz zgodnie z § 6 ust. 6,
7) zaopatrzenie w energię elektryczną zgodnie
z § 6 ust. 7,
8) zaopatrzenie
z § 6 ust. 8,

w

energię

cieplną

zgodnie

9) zaopatrzenie w usługi telekomunikacyjne zgodnie z § 6 ust. 9,
10) dla terenów PU5, PU7, PU8 i PU9 dopuszcza się
zaopatrzenie w media z sąsiednich terenów zainwestowanych poza granicami planu, do chwili oddania do użytku infrastruktury w terenach
KT5, KDL2 oraz KDW3.
§ 9. Ustala się tereny dróg publicznych lokalnych
oznaczone na rysunku planu symbolami KDL1, KDL2
i KDL3, dla których ustala się:
1) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających 20m dla terenu KDL1 oraz 25m dla
terenów KDL2 i KDL3,
2) szerokość jezdni minimalnie 7m, o nawierzchni
twardej,
3) chodnik obustronnie, z możliwością wyznaczenia po jednej stronie drogi ciągu pieszorowerowego,
4) przepust pod terenem KDL1, łączący tereny rowów melioracyjnych WS3 i WS4, oraz przepust
pod terenem KDL2, łączący tereny rowów melioracyjnych WS1 i WS6,
5) odprowadzanie ścieków deszczowych i roztopowych grawitacyjnie i/lub ciśnieniowo do sieci
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w terenach,
6) prowadzenie infrastruktury technicznej w pasie
drogowym poza jezdnią, z uwzględnieniem § 6
ust. 1.
§ 10. Ustala się tereny dróg wewnętrznych oznaczone na rysunku planu symbolami KDW1, KDW2,
KDW3, KDW4 i KDW5, dla których ustala się:
1) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających 20m, z wyjątkiem dróg KDW4
i KDW5, dla których szerokość pasa drogowego
ustala się na 18m,
2) szerokość jezdni minimalnie 7m, o nawierzchni
twardej,
3) chodnik jednostronnie,
4) przepust pod terenem KDW2, łączący tereny
rowów melioracyjnych WS1 i WS2,
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5) odprowadzanie ścieków deszczowych i roztopowych grawitacyjnie i/lub ciśnieniowo do sieci
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w terenach,
6) prowadzenie infrastruktury technicznej w pasie
drogowym poza jezdnią.
§ 11. 1. Ustala się ogólnodostępne tereny komunikacji przeznaczone docelowo do likwidacji
i wykorzystania terenu pod zabudowę produkcyjną
oznaczone na rysunku planu symbolami KDW/P1,
KDW/P2 i KDL/P oraz do zabudowy produkcyjnej
i/lub usługowej oznaczone na rysunku planu symbolami KDW/PU1, KDW/PU2 i KDW/PU3.
2. Szczegółowe ustalenia w zakresie przeznaczenia, zagospodarowania, łączenia i podziału działek
oraz obsługi komunikacyjnej i infrastrukturalnej po
uzyskaniu funkcji docelowej są analogiczne jak dla
sąsiednich terenów P lub PU.
3. Dla terenu:
1) KDW/P1 i KDW/P2 ustala się funkcję dróg wewnętrznych i zezwala się na zmianę na funkcję
produkcyjną z chwilą oddania do użytku drogi
w terenie KDL3 i oddania do użytku przebudowanej drogi w terenie KDW1,
2) KDL/P ustala się funkcję drogi publicznej lokalnej i zezwala się na zmianę na funkcję produkcyjną z chwilą oddania do użytku drogi w terenie KDL3 poza granicami planu w kierunku południowo-wschodnim,
3) KDW/PU1 ustala się funkcję drogi wewnętrznej
i zezwala się na zmianę na funkcję produkcyjną
i/lub usługową z chwilą oddania do użytku rozbudowanej drogi w terenie KDL2 w kierunku
północno-zachodnim,
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4) odprowadzanie ścieków deszczowych i roztopowych grawitacyjnie i/lub ciśnieniowo do sieci
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w terenie,
5) prowadzenie infrastruktury technicznej w pasie
drogowym poza jezdnią.
2. Szczegółowe ustalenia w zakresie przeznaczenia, zagospodarowania, łączenia i podziału działek
oraz obsługi komunikacyjnej i infrastrukturalnej po
zmianie funkcji terenu na zabudowę produkcyjną są
analogiczne jak dla sąsiednich terenów P.
3. W przypadku przeznaczenia terenów pod zabudowę produkcyjną dopuszcza się przyłączenie
części lub całości terenów do sąsiednich terenów
oznaczonych symbolami P.
§ 13. Ustala się tereny korytarzy technicznych
przeznaczone do lokalizowania sieci infrastruktury
technicznej, oznaczone na rysunku planu symbolami
KT1, KT2, KT3 i KT4, dla których ustala się:
1) zakaz wprowadzania zabudowy,
2) przepust pod terenem KT4, łączący tereny rowów melioracyjnych WS3 i WS4,
3) odprowadzanie ścieków deszczowych i roztopowych grawitacyjnie i/lub ciśnieniowo do sieci
kanalizacji deszczowej w terenie,
4) możliwość wprowadzania wewnętrznych ciągów pieszych, ścieżek rowerowych oraz miejsc
postojowych.
§ 14. Ustala się teren infrastruktury elektroenergetycznej, oznaczony na rysunku planu symbolem
E, dla którego ustala się:
1) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 100%
powierzchni działki,

4) KDW/PU2 ustala się funkcję drogi wewnętrznej
i zezwala się na zmianę na funkcję produkcyjną
i/lub usługową z chwilą oddania do użytku rozbudowanej drogi w terenie KDW2 poza granicami planu w kierunku północnym,

2) wysokość zabudowy mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyżej położonej krawędzi dachu
lub attyki – maksymalnie 4m,

5) KDW/PU3 ustala się funkcję drogi wewnętrznej
i zezwala się na zmianę na funkcję produkcyjną
i/lub usługową oraz dopuszcza się lokalizację
bocznicy kolejowej.

4) wjazd i wyjazd z terenu KDL3,

3) dachy o kącie nachylenia połaci do 30°,
5) odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych powierzchniowo do gruntu.

4. W przypadku przeznaczenia terenów pod zabudowę produkcyjną lub usługową dopuszcza się
przyłączenie części lub całości terenów do sąsiednich terenów oznaczonych symbolami P lub PU.

§ 15. 1. Ustala się teren ogrodów działkowych
oznaczony na rysunku planu symbolem ZD.

§ 12. 1. Ustala się teren drogi wewnętrznej i dopuszcza się zmianę funkcji terenu na zabudowę produkcyjną, oznaczony na rysunku planu symbolem
KDW/P3, dla którego ustala się:

1) zakaz wprowadzania zabudowy z wyjątkiem
elementów małej architektury oraz zabudowy
działkowej, ale nie więcej niż 1 obiekt na działkę,

1) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających 20m,

2) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 10%
powierzchni działki,

2) szerokość jezdni minimalnie 7m, o nawierzchni
twardej,

3) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie
90% powierzchni działki,

3) chodnik jednostronnie,

4) wysokość zabudowy – do 1 kondygnacji nadziemnej, maksymalnie do 4m, mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu

2. Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu
i form zabudowy:
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do budynku do najwyżej położonej krawędzi
dachu lub attyki,
5) dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia do 35°.
3. Ustalenia dotyczące łączenia i podziału nieruchomości:
1) dopuszcza się łączenie i podział na działki
o powierzchni minimalnej 100m²,
2) szerokość frontu nowo wydzielonej działki nie
może być mniejsza niż 6m.
4. Ustalenia dotyczące komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) wjazd i wyjazd z terenu KDL1 lub ulicy Przemysłowej,
2) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej
sieci elektroenergetycznej,
3) zaopatrzenie w energię cieplną ze źródeł indywidualnych, za wyjątkiem instalacji wykorzystującej proces spalania,
4) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej
w terenie KT4,
5) odprowadzanie ścieków sanitarnych do szczelnych zbiorników bezodpływowych,
6) odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych powierzchniowo do gruntu.
§ 16. Ustala się teren rolny, oznaczony na rysunku planu symbolem R, dla którego ustala się:
1) zakazuje się wprowadzania zabudowy,
2) dopuszcza się prowadzenie podziemnej infrastruktury technicznej, w liniach rozgraniczających terenu,
3) dopuszcza się łączenie i podział na działki
o powierzchni minimalnej 10000m².
§ 17. 1. Ustala się teren lasów oznaczony na rysunku planu symbolem ZL.
2. Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu
i form zabudowy:

Poz. 165

1) zakazuje się wprowadzania zabudowy za wyjątkiem elementów małej architektury związanych
z funkcją terenu,
2) dopuszcza się wprowadzanie wewnętrznych
ciągów pieszych i ścieżek rowerowych.
3. Zakazuje się podziału nieruchomości, za wyjątkiem wydzielania ciągów pieszych, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych.
4. Ustalenia dotyczące komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) wjazd i wyjazd z terenu KDL1 lub KDW2,
2) dopuszcza się prowadzenie podziemnej infrastruktury technicznej, w liniach rozgraniczających terenu.
§ 18. 1. Ustala się tereny kanałów i rowów melioracyjnych oznaczone na rysunku planu symbolami WS1, WS2, WS3, WS4 i WS5.
2. Zabrania się kanalizowania i przykrywania kanałów oraz rowów melioracyjnych za wyjątkiem
przejazdów mających na celu lokalizację infrastruktury i skomunikowanie terenów sąsiednich. Długość
odcinków poddanych skanalizowaniu nie może
przekroczyć 15% długości całkowitej poszczególnych
kanałów/rowów melioracyjnych.
Rozdział 4
Przepisy końcowe
§ 19. Określa się stawkę procentową w wysokości 25% dla wszystkich terenów w granicach planu,
dla ustalenia wysokości jednorazowej opłaty
w związku ze zbyciem przez właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości, której wartość
wzrosła w związku z uchwaleniem planu.
§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Komisarzowi Rządowemu.
§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Rada Miejska
Komisarz Rządowy
Marian Sierpatowski
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Poz. 165

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LIX/242/09
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Komisarza Rządowego
z dnia 30 października 2009r.
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Poz. 165

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LIX/242/09
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Komisarza Rządowego
z dnia 30 października 2009r.
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LIX/242/09
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Komisarza Rządowego
z dnia 30 października 2009r.
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą
do zadań własnych gminy oraz zasadach ich
finansowania w ramach miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Międzyrzecz – „Międzyrzecki Park Przemysłowy II”

nia inwestycji z budżetu gminy z przybliżonym terminem realizacji w latach 2009 – 2018.
§ 3. Określa się zasady finansowania wymienionych inwestycji należących do zadań własnych gminy zgodnie z przepisami o finansach publicznych,
z możliwością wykorzystania środków z następujących źródeł:
1) ze środków pomocowych,
2) z kredytów i pożyczek,
3) z obligacji komunalnych,
4) z udziału inwestorów zewnętrznych, w oparciu
o odrębne porozumienia.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Międzyrzeczu
– Komisarz Rządowy uchwala, co następuje:
§ 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców stanowiące zadania własne gminy w obszarze planu to:
budowa i modernizacja dróg publicznych
wraz z infrastrukturą,

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LIX/242/09
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Komisarza Rządowego
z dnia 30 października 2009r.
Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag
wniesionych do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Międzyrzecz – „Międzyrzecki Park Przemysłowy II”
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami)
rozstrzyga się co następuje:

budowa sieci wodociągowej,
budowa kanalizacji sanitarnej,
budowa kanalizacji deszczowej.
§ 2. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy odbywać się będzie
zgodnie z obowiązującymi przepisami, z terminem
realizacji uzależnionym od pozyskania środków ze
źródeł określonych w § 3, w przypadku finansowa1

Poz. 165, 166

Wobec braku uwag zgłoszonych do wyłożonego do
publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Międzyrzecz – „Międzyrzecki Park Przemysłowy II”,
nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia.
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UCHWAŁA NR XXXV/238/10
RADY GMINY TRZEBIEL
z dnia 27 października 2010r.
w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków
Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Trzebiel

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 17 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zmianami), art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.
Nr 180, poz. 1493 zmiany z 2009r. Dz. U. Nr 206,
poz. 1589, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 125, poz. 842,
poz. 842) oraz uchwał: uchwały Nr XI/52/07 Rady
Gminy Trzebiel z dnia 12 grudnia 2007r. w sprawie
Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie, Nr XXV/152/05 Rady Gminy Trzebiel
z dnia 22 czerwca 2005r. w sprawie przyjęcia Strate-

gii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Trzebiel na lata 2006-2013 i Nr XI/53/07
Rady Gminy Trzebiel z dnia 12 grudnia 2007r.
w sprawie Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki
nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2008 – 2013, Rada
Gminy Trzebiel uchwala co następuje:
§ 1. Przyjmuje się tryb i sposób powoływania
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Trzebiel oraz szczegółowe warunki
jego funkcjonowania, których treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Trzebiel.
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§ 3. Realizację uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Grzegorz Rygiel
Załącznik
do uchwały Nr XXXV/238/10
Rady Gminy Trzebiel
z dnia 27 października 2010r.
Tryb i sposób powoływania i odwoływania
członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz
szczegółowe warunki jego funkcjonowania
Rozdział 1

Poz. 166
a) Ośrodka Pomocy Społecznej,
b) Zespołu Szkół w Trzebielu,
c) Szkół Podstawowych w Nowych Czaplach,
Żarkach Wielkich i Niwicy oraz Publicznego
Przedszkola w Trzebielu,
d) Posterunku Policji w Trzebielu i Łęknicy,
e) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych,
f)

Sądu Rejonowego w Żarach (Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, Wydziałów Karnych
i Kuratorskiej Służby Sądowej),

g) NZOZ Ośrodka Zdrowia „Medicus”,
h) Parafialnych Zespołów Caritas.

Przepisy ogólne

2. Powoływanie i odwoływanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego:

1. Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, między innymi organizując pracę Zespołu Interdyscyplinarnego.

1) Przedstawiciele poszczególnych instytucji / jednostek zostają wskazani imiennie przez osoby
kierujące instytucjami / jednostkami.

2. Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania
określone w gminnym programie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz w ramach realizacji założeń Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

2) Skład Zespołu Interdyscyplinarnego zostanie
ustalony zarządzeniem Wójta Gminy Trzebiel
powołującym Zespół Interdyscyplinarny.

3. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest
integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Do zadań
Zespołu Interdyscyplinarnego należy w szczególności:
a) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
b) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
c) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
d) rozpowszechnianie informacji o instytucjach,
osobach i możliwościach udzielenia pomocy
w środowisku lokalnym,

3) Każdy członek Zespołu Interdyscyplinarnego,
przed udziałem w pierwszym posiedzeniu składa pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych
przy realizacji zadań w ramach pracy w Zespole.
4) Członek Zespołu Interdyscyplinarnego i Grupy
Roboczej może zostać odwołany w trybie natychmiastowym, w przypadku uzasadnionego
podejrzenia o naruszenie zasad poufności danych i informacji uzyskanych w ramach działania w Zespole mocą Zarządzenia Wójta Gminy
Trzebiel.
3. Powoływanie i odwoływanie przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego.
1) Przewodniczący Zespołu zostaje wybrany na
pierwszym spotkaniu, w głosowaniu jawnym,
zwykłą większością głosów.

e) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

2) O wyborze Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje pisemnie powiadomiony
Wójt Gminy.

4. Zespół Interdyscyplinarny powołuje Wójt
Gminy Trzebiel.

3) Przewodniczący może zostać odwołany na
podstawie:

5. W celu rozwiązywania problemów związanych
z wystąpieniem przemocy w rodzinie na podstawie
porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy
a instytucjami/jednostkami wymienionymi w rozdz.
II pkt 1 mogą być powoływane Grupy Robocze.

a) uzasadnionego pisemnego wniosku któregokolwiek z członków Zespołu. Odwołanie następuje w wyniku głosowania jawnego, zwykłą większością głosów,

Rozdział 2
Tryb i sposób powoływania i odwoływania
członków
1. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

b) pisemnej rezygnacji Przewodniczącego,
c) uzasadnionego, pisemnego wniosku Wójta
Gminy.
4. Odwołanie przewodniczącego skutkuje koniecznością powołania nowego przewodniczącego,
zgodnie z zapisami pkt 1.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 6

– 518 –
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7. Prace Zespołu Interdyscyplinarnego są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa jego członków.

Rozdział 3
Warunki funkcjonowania Zespołu
interdyscyplinarnego
1. Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie
porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy,
a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą
w jego skład.
2. Członkowie Zespołu wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.
3. Zakres zadań realizowanych przez członków
Zespołu ujęty zostanie w porozumieniach zawartych
pomiędzy Wójtem Gminy a instytucjami.
4. Za obsługę techniczno-organizacyjną Zespołu
odpowiedzialny jest Ośrodek Pomocy Społecznej.
5. Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego, odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
6. Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego
zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na
wniosek co najmniej 3 członków Zespołu, wskazując
termin, miejsce oraz cel posiedzenia Zespołu,
o czym powiadamia na piśmie członków Zespołu,
nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.

8. Z każdego ww. spotkania zostaje sporządzony
protokół zawierający: listę obecności, tematykę
omawianych spraw ogólnych, przypadki indywidualne, opis działań do podjęcia.
9. Spotkania organizowane są w siedzibie Urzędu Gminy lub też w siedzibach poszczególnych instytucji/organizacji wchodzących w skład Zespołu
Interdyscyplinarnego.
10. Posiedzenia Zespołu mogą odbywać się
z udziałem poszczególnych Grup Roboczych.
11. Liczebność Grupy Roboczej określa Zespół
w zależności od potrzeb indywidualnego przypadku.
12. Grupy Robocze informują Zespół o wynikach
swojej pracy.
13. Zespół przygotowuje roczne sprawozdanie ze
swojej działalności i przedkłada go Wójtowi w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.
14. Jawność posiedzenia Zespołu może zostać
wyłączona na podstawie przepisów ustawowych.
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UCHWAŁA NR XLI/319/10
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU
z dnia 28 października 2010r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Trzciel
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.: z 2002r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, oraz z 2009r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2
ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2005r. Nr 236,
poz. 2008, ze zm.: z 2006r. Nr 144, poz. 1042, z 2008r.
Nr 223, poz. 1464, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 79,
poz. 666 ) oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu, Rada Miejska w Trzcielu uchwala, co następuje:

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Trzciel
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Regulamin określa szczegółowe wymagania
i warunki utrzymania czystości i porządku na terenie
nieruchomości położonych w mieście i gminie Trzciel w zakresie:
1) Wymagań dotyczących utrzymania czystości
i porządku na posesjach oraz terenach użytku
publicznego.
2) Zagospodarowania stałych odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych.
3) Prowadzenia zbiórki selektywnej odpadów komunalnych.
4) Zagospodarowania nieczystości płynnych pochodzących z gospodarstw domowych.
5) Udzielania zezwoleń podmiotom świadczącym
usługi w zakresie transportu odpadów.
6) Mycia i napraw pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi.
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7) Obowiązków posiadaczy zwierząt domowych.
8) Wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.
9) Wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia.
§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) odpadach komunalnych – rozumie się przez to
odpady powstające w gospodarstwie domowym lub odpady o składzie podobnym do nich,
bez domieszki odpadów niebezpiecznych,
2) odpadach komunalnych wielkogabarytowych
– należy przez to rozumieć odpady komunalne
w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach,
które ze względu na swoje rozmiary i masę nie
mogą być zbierane w pojemnikach stanowiących wyposażenie nieruchomości,
3) odpadach roślinnych – należy przez to rozumieć odpady organiczne powstające w wyniku
pielęgnacji i uprawiania publicznych i prywatnych terenów zieleni oraz gromadzone selektywnie odpady pochodzenia roślinnego,
4) nieczystościach ciekłych – rozumie się przez to
ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach
bezodpływowych,
5) ściekach bytowych – rozumie się przez to ścieki
z budynków przeznaczonych na pobyt ludzi,
osiedli mieszkaniowych i terenów usługowych
powstałych w wyniku ludzkiego metabolizmu
oraz funkcjonowania gospodarstw domowych,
6) ściekach komunalnych – rozumie się przez to
ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami
opadowymi,
7) zlewnie – rozumie się przez to instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków
służące do przyjmowania nieczystości ciekłych
dowożonych
pojazdami
asenizacyjnymi
z miejsc ich gromadzenia,
8) zbiorniku bezodpływowym – należy przez to
rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone
do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania,
9) właścicielach nieruchomości – należy przez to
rozumieć także współwłaściciela, użytkownika
wieczystego, jednostkę organizacyjną oraz
osobę posiadającą nieruchomość w zarządzie
lub użytkowaniu, a także inny podmiot władający nieruchomością.
§ 3. Przepisy zawarte w Regulaminie obowiązują:
1) właścicieli nieruchomości oraz ich domowników,
2) podmioty prowadzące działalność produkcyjną
i usługową,
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3) wszystkich posiadaczy terenów, do których tytuł prawny ma gmina,
4) osoby stale lub czasowo przebywające na terenie gminy.
Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania porządku
i czystości na posesji oraz terenach użytku
publicznego.
§ 4. 1. Podmioty, o których mowa w § 3, zobowiązani są do utrzymania na terenie nieruchomości
czystości, porządku oraz należytego stanu sanitarno
– higienicznego, w tym:
a) dbać o estetykę posesji i jej otoczenie,
b) utrzymywać we właściwym stanie estetycznym bram, wjazdów, budynków, korytarzy
i ogrodzenia,
c) dbać o tereny zieleni na posesji oraz tereny
przylegające do niej, stanowiące własność
gminy,
d) wieszać ogłoszenia tylko w miejscach do tego przeznaczonych.
2. Podmioty o których mowa w § 3, mają obowiązek niezwłocznego usunięcia śniegu, lodu, sopli
dachowych, błota oraz innych zanieczyszczeń powstałych w okolicach chodnika i na chodniku przyległym do posesji,
3. Obowiązek określony w ust. 2 dotyczy także
innych części nieruchomości służących do użytku
publicznego.
4. Nadzór nad realizacją obowiązków, określonych w ust. 1-3, sprawuje Burmistrz.
5. Wykonanie tych obowiązków podlega egzekucji administracyjnej.
§ 5. 1. Obowiązek uprzątnięcia chodnika ze śniegu i lodu powinien być realizowany poprzez:
1) odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów,
2) podjęcie działań likwidujących lub co najmniej
ograniczających śliskość chodnika,
2. Zakazuje się wrzucania śniegu, lodu, błota lub
innych zanieczyszczeń z chodnika do pojemników
przeznaczonych na odpady komunalne.
3. Obowiązek pozbycia się błota, śniegu, lodu
i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników
przyległych do drogi publicznej przez podmioty
określone w § 3. należy do zarządcy drogi.
§ 6. 1. Podmioty, o których mowa w § 3, mają
obowiązek ustawiania na terenach lub obiektach
służących do użytku publicznego koszy na śmieci
i ich opróżniania z częstotliwością zapobiegającą ich
przepełnianiu i gniciu odpadów.
2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także
zarządzającego drogą publiczną, znajdującą się na
obszarze zabudowanym w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu dro-
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gowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z późn. zm.) oraz
w odniesieniu do przystanków komunikacji publicznej i przedsiębiorców użytkujących te przystanki.

5) zawrzeć pisemną umowę z uprawnionym
przedsiębiorstwem wywozowym na wywóz
odpadów komunalnych,

3. Organizator imprez publicznych ma obowiązek utrzymania porządku i czystości w miejscu organizowanej imprezy poprzez zapewnienie odpowiedniej liczby pojemników i szalet.

6) przedstawiać do wglądu aktualną umowę
z przedsiębiorstwem wywozowym oraz rachunki poświadczające korzystanie z usług jednostki oraz przechowywać ww. dokumenty
przez okres nie krótszy niż dwa lata od daty ich
wystawienia,

Rozdział 3
Zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych
pochodzących z gospodarstw domowych.
§ 7. 1. Odpady komunalne powstające na terenie
nieruchomości powinny być gromadzone w urządzeniach odpowiadających wymaganiom określonym w niniejszym Regulaminie, natomiast nieczystości ciekłe w zbiornikach bezodpływowych odpowiadających wymaganiom wynikającym z przepisów odrębnych, w szczególności ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. Nr 106,
poz. 1126 z późn. zm.).
2. Podmioty o których mowa w § 3 mają obowiązek :
1) wyposażyć nieruchomość w pojemniki poprzez
zakup, wydzierżawienie od przedsiębiorstwa
wywozowego lub gminy lub w inny sposób
ustalony w drodze umowy z przedsiębiorstwem
wywozowym lub innym uprawnionym podmiotem, liczbę oraz rodzaje niezbędnych pojemników na posesji określa się w oparciu o:
a) ruchomy wskaźnik generowania strumienia
odpadów komunalnych dla obszarów wiejskich wynoszący obecnie 223,59kg na mieszkańca rocznie MP Nr 11, poz. 159
z 28.02.2003r.)
b) liczbę stałych mieszkańców nieruchomości
c) częstotliwość opróżniania wymaganą w § 8
Regulaminu
2) pojemniki należy ustawiać:
a) w granicach nieruchomości, w miejscu trwale oznaczonym, posiadającym równą i utwardzoną nawierzchnię, zabezpieczoną przed
zbieraniem się wody i błota,
b) w sposób nie powodujący nadmiernych
uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców
nieruchomości lub osób trzecich,
3) oznakowanie pojemników powinno być zgodne
z określoną kolorystyką oraz zawierać następujące informacje umieszczone w sposób trwały:
a) nazwę odpadów dopuszczonych do zbierania
w pojemnikach,
b) nazwę, adres i Nr telefonu przedsiębiorstwa
wywozowego.
4) utrzymywać pojemniki w stanie porządkowym,
sanitarnym i technicznym, umożliwiającym korzystanie z nich bez przeszkód i nie powodującym zagrożeń dla użytkowników i jednostki
wywozowej,

3. Odpady komunalne, nie objęte zbiórką selektywną, gromadzone są w pojemnikach, których sposób użytkowania określa umowa zawarta z Zakładem Usług Komunalnych lub innym podmiotem,
który uzyskał pozwolenie na świadczenie usług
w zakresie zbiórki odpadów komunalnych na terenie
gminy.
§ 8. Częstotliwość opróżniania pojemników do
gromadzenia stałych odpadów komunalnych, z terenu nieruchomości raz w tygodniu lub raz na dwa
tygodnie przy zbiórce selektywnej, wyłącznie przez
firmy posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów.
Rozdział 4
Prowadzenie zbiórki selektywnej odpadów
komunalnych
§ 9. 1. Podmioty, o których mowa w § 3, mają
obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, wg kryteriów określonych przez
uchwałę lub firmy uprawnione do odbioru odpadów:
1) odpady surowcowe należy gromadzić w pojemnikach lub w do tego przeznaczonych foliowych workach, dostarczanych przez podmiot
zajmujący się zbiórką selektywną:
a) odpady wielkogabarytowe np. zużyty sprzęt
gospodarstwa domowego, meble, zniszczona stolarka budowlana itp. zbierane są po indywidualnym uzgodnieniu z przedsiębiorstwem transportowym.
b) Odpady roślinne – gromadzone na terenie
nieruchomości na kompostowniku, wykorzystywane na potrzeby własne – nawożenie terenów zieleni, ogrodów przydomowych.
2) gruz budowlany - pochodzący z robót remontowo - budowlanych należy zgłaszać przedsiębiorstwom odbierającym odpady komunalne
i uzgadniać odbiór telefonicznie lub pisemnie.
2. Odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych gromadzi się w sposób następujący:
1) leki przeterminowane – w punktach zbiórki zorganizowanych w aptekach,
2) zużyte baterie – w wyznaczonych punktach
zbiórki np. (punktach handlowych prowadzących sprzedaż baterii i szkołach)
3) zużyte akumulatory – w placówkach handlowych oraz w stacjach obsługi i napraw samochodów,
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4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny po
uprzednim zgłoszeniu do przedsiębiorstwa odbierającego śmieci lub dostarczany indywidualnie do punktu zbiórki zorganizowanym w POŚ
„Mrówka” Trzciel Osiedle Jana III Sobieskiego
11.
§ 10. 1. Podmiotom o których mowa w § 3 zabrania się:
1) spalania odpadów, powodujących wprowadzenie do atmosfery szkodliwych substancji,
w szczególności opon, opakowań z tworzyw
sztucznych itp.,
2) wypalania roślinności na łąkach, pastwiskach,
nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych,
szlakach kolejowych lub w strefie oczeretów
i trzcin,
3) stosowania środków chemicznych szkodliwych
dla środowiska podczas usuwania śniegu i lodu.
Rozdział 5
Zagospodarowania nieczystości płynnych
pochodzących z gospodarstw domowych
§ 11. 1. Szczegółowe wymagania i zasady gromadzenia nieczystości płynnych:
1) zbiorniki bezodpływowe w zakresie częstotliwości ich opróżniania oraz planu rozwoju sieci
kanalizacyjnej podlegają kontroli i ewidencji
gminnej,
2) przydomowe oczyszczalnie ścieków w
częstotliwości i sposobu pozbywania
munalnych osadów ściekowych jak
rozwoju sieci kanalizacyjnej podlegają
i ewidencji gminnej,

zakresie
się koi planu
kontroli

3) w przypadku gdy technicznie jest możliwe przyłączenie nieruchomości do istniejącej kanalizacji, jest ono obowiązkowe. W przypadku gdy
budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub
ekonomicznie nieuzasadniona obowiązkowe
jest wyposażenie nieruchomości w zbiornik
bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię
ścieków spełniającą wymagania określone
w odrębnych przepisach,
4) właściciel nieruchomości zobowiązany jest do
regularnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez przedsiębiorców posiadających
zezwolenie burmistrza w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych.
5) zabrania się odprowadzania odsiąków z obornika i ścieków płynnych powstałych w wyniku
produkcji hodowlanej bydła, trzody chlewnej
i innych zwierząt do zbiorników bezodpływowych,
2. Nieczystości ciekłe powinny być usuwane
z nieruchomości z częstotliwością zapobiegającą
przepełnieniu zbiornika bezodpływowego i wypływowi tych nieczystości do ziemi i wód gruntowych.
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3. Właściciele nieruchomości wyposażonych
w zbiorniki bezodpływowe (szamba) są zobowiązani
do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci
kanalizacji sanitarnej i likwidacji szamb:
1) w ciągu 6 m-cy od dnia przekazania do eksploatacji sieci kanalizacyjnej,
2) sposób przyłączenia musi być uzgodniony
z właścicielem sieci,
3) przyłącze należy zgłosić do odbioru technicznego.
4. Nie dopuszcza się budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków oraz bezodpływowych zbiorników do gromadzenia nieczystości płynnych w miejscowościach skanalizowanych.
Rozdział 6
Udzielanie zezwoleń podmiotom świadczącym
usługi w zakresie transportu odpadów
§ 12. 1. Na prowadzenie działalności w zakresie
określonym w punktach 1 – 4, wymagane jest uzyskanie na wniosek przedsiębiorcy zezwolenia
w formie decyzji burmistrza wydawanej na okres do
10 lat:
1) zbieranie i transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
2) opróżnianie
zbiorników
bezodpływowych
i transport nieczystości ciekłych,
3) ochrona przed bezdomnymi zwierzętami,
4) prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2. Obowiązek uzyskania zezwolenia, o którym
mowa w ust. 1, nie dotyczy gminnej jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność na obszarze
gminy i spełniającej warunki wymagane przy uzyskaniu takiego zezwolenia.
3. Uzyskujący zezwolenie w zakresie prowadzonej działalności j/w zobowiązani są do:
1) stworzenia mieszkańcom oraz podmiotom gospodarczym warunków do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów,
2) posiadać odpowiednie zaplecze transportowe
i potencjał techniczny.
4. Burmistrz odmawia wydania zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych jeżeli zamierzony sposób gospodarowania odpadami lub nieczystościami
płynnymi:
1) jest niezgodny z wymaganiami ustawy i przepisami odrębnymi,
2) mógłby powodować zagrożenie dla życia lub
zdrowia ludzi lub środowiska
3) jest niezgodny z niniejszą uchwałą i gminnym
planem gospodarki odpadami.
5. Jeśli przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie,
nie wypełnia określonych w nim warunków bur-
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mistrz wzywa go do niezwłocznego zaniechania
naruszania tych warunków. Jeśli przedsiębiorca
mimo wezwania nadal narusza te warunki, Burmistrz cofa w formie decyzji, zezwolenie bez odszkodowania.
6. Wygaśnięcie lub cofnięcie zezwolenia nie
zwalnia przedsiębiorcy z wykonania określonych
w zezwoleniu obowiązków dotyczących wymagań
sanitarnych i ochrony środowiska.
§ 13. Świadczący usługi z zakresu usuwania odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy, raz
w roku w okresie do 15 października dokonuje dezynfekcji i mycia ogólnodostępnych pojemników.
§ 14. 1. Na jednostki wywozowe odpadów komunalnych i pochodzących z tych odpadów surowców wtórnych, nakłada się obowiązek wywozu tych
odpadów i surowców w miejsca do tego celu przeznaczone:
1) odpady stałe – składowiska nieczystości stałych,
2) nieczystości ciekłe komunalne– do oczyszczalni
ścieków komunalnych w Trzcielu
3) nieczystości ciekłe przemysłowe - do oczyszczalni ścieków przemysłowych w Świebodzinie
2. Odpady wielkogabarytowe użytkownicy mogą
osobiście dostarczyć do punktów odbioru tych odpadów.
3. W przypadku dostarczenia do wywozu lub do
obiektów unieszkodliwiania odpadów, obok odpadów dozwolonych, również odpadów niedozwolonych, prowadzący wywóz lub odbiór ma obowiązek
nie przyjęcia całości dostarczonych odpadów. Odpady takie muszą być natychmiast zabezpieczone
i usunięte przez właściciela nieruchomości w sposób zabezpieczający środowisko przed skażeniem.
4. Transport odpadów powinien być prowadzony w sposób nie powodujący zanieczyszczeń i zaśmiecania terenu.
5. Zanieczyszczenia powstające w wyniku transportu odpadów winny być niezwłocznie usunięte
przez wywożącego.
6. Do wywozu odpadów komunalnych jednostki
wywozowe zobowiązane są używać pojazdów specjalistycznych lub innych pojazdów odpowiednio
zabezpieczonych przed rozrzucaniem lub wylewaniem nieczystości.
§ 15. 1. Odpady niebezpieczne (w tym: przemysłowe, medyczne i weterynaryjne) powinny być oddzielone od odpadów komunalnych przed wsypaniem ich do pojemników.
2. Odpady przemysłowe i medyczne podlegają
obowiązkowemu oddzielnemu gromadzeniu, odbiorowi i unieszkodliwianiu wg zasad i wymogów określonych oddzielnymi przepisami.
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Rozdział 7

Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza
myjniami i warsztatami naprawczymi
§ 16. Na nieruchomościach lub ich częściach takich jak chodniki, podwórka, itp.:
1) zakazuje się mycia samochodów w miejscu
o nieutwardzonej, przepuszczalnej nawierzchni
uniemożliwiającej odprowadzanie ścieków do
kanalizacji miejskiej lub gromadzenie ich
w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie
z wymaganiami niniejszego Regulaminu; ścieki
powstałe podczas mycia samochodów nie mogą być odprowadzane do zbiorników wodnych
lub do ziemi,
2) wprowadza się zakaz mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi (z zastrzeżeniem pkt 1),
a w szczególności mycia pojazdów nad rzekami, jeziorami, stawami itp.
3) zakazuje się prowadzenia wszelkich prac blacharsko – lakierniczych poza warsztatami naprawczymi.
Rozdział 8
Obowiązki posiadaczy zwierząt domowych
§ 17. 1. Osoba utrzymująca zwierzęta domowe
a szczególności psy i koty, zwana dalej właścicielem
zwierzęcia, winna:
1) dysponować pomieszczeniami zapewniającymi
odpowiednie warunki bytu dla utrzymania
zwierząt,
2) szczepić zwierzęta, które ukończyły 2 miesiące
życia przeciwko wściekliźnie, a następnie powtarzać szczepienie nie rzadziej niż raz w roku,
3) do 30 czerwca każdego roku zapłacić podatek
od posiadanego psa wg stawek określonych
odrębnymi przepisami,
4) zapewnić ochronę osobom zamieszkującym
w sąsiedztwie przed uciążliwościami powodowanymi przez zwierzę.
2. Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest:
1) utrzymywać pomieszczenia, w których przebywają zwierzęta w odpowiednim stanie sanitarnym,
2) usuwać odpadki zanieczyszczenia powodowane
przez zwierzęta, zachowując czystość w miejscach przebywania zwierzęcia,
3) stosować zabezpieczenia uniemożliwiające samowolne wydostanie się zwierzęcia poza pomieszczenia lub nieruchomości jego właściciela,
4) zapewnienie stałego nadzoru nad zwierzętami
poza posesją, a w przypadku psów prowadzenie na smyczy w sposób nie powodujący zagrożenia dla innych osób i zwierząt (w przypadku psów niebezpiecznych – kaganiec)
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§ 18. Właściciel lub opiekun psa lub kota, zobowiązany jest do sprzątania odchodów pozostawionych przez kota lub psa w miejscu publicznym,
a także na klatce schodowej i w innych pomieszczeniach wspólnego użytku a szczególnie w budynkach
wielorodzinnych. Niedopuszczalnym jest umożliwienie psu lub kotu załatwienia potrzeb fizjologicznych w piaskownicach oraz terenach placów zabaw
dla dzieci.

§ 21. 1. Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do przeprowadzania obowiązkowej deratyzacji
przynajmniej raz w roku w miesiącu październiku
oraz do okazywania się dowodem jej wykonania na
żądanie osoby kontrolującej.

§ 19. Zwierzęta domowe, a w szczególności psy
i koty przebywające w miejscach publicznych bez
opieki ich właścicieli uważane są za bezdomne
i będą wyłapywane oraz przekazywane do „Schroniska dla bezdomnych zwierząt”.

2. Obowiązkowej deratyzacji podlegają wszystkie
obiekty na terenie gminy w szczególności budynki
mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej, zabudowania gospodarcze, sklepy, warsztaty, obiekty
przemysłowe.

Rozdział 9

3. Koszty związane z deratyzacją pokrywa właściciel lub użytkownik nieruchomości

Warunki i wymagania dla utrzymywania zwierząt
gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej
§ 20. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod warunkiem, że nie będą stanowiły
uciążliwości dla otoczenia, z zachowaniem zasad
określonych w niniejszym Regulaminie, oraz warunków hodowli i przetrzymywania zwierząt określonych w ustawie o ochronie zwierząt.
2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich
jest zobowiązany zapewnić:
1) gromadzenie
i
usuwanie
powstających
w związku z hodowlą odpadów i nieczystości
w sposób zgodny z prawem, w tym zwłaszcza
z wymaganiami niniejszego Regulaminu i nie
powodowanie zanieczyszczeń terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych,
2) nie powodowanie uciążliwości (takich jak hałas
i odory) przez prowadzoną hodowlę wobec innych osób zamieszkujących w nieruchomości
i nieruchomościach sąsiednich.
3) w przypadku stwierdzenia uciążliwości Burmistrz może wprowadzić całkowity zakaz hodowli i trzymania zwierząt na określonym obszarze lub w poszczególnych nieruchomościach.

Rozdział 10
Wyznaczanie obszarów obowiązkowej deratyzacji
i terminów jej przeprowadzenia

Sankcje z tytułu naruszenia postanowień
regulaminu
§ 22. 1. W przypadku, gdy właściciel i zarządca
nieruchomości, nie stosuje się do nakazów wynikających z niniejszego Regulaminu, Burmistrz zarządza
wykonanie zastępcze, przewidziane w postępowaniu
egzekucyjnym w administracji, na koszt zobowiązanego.
2. Naruszenie obowiązków zawartych w Regulaminie z wyjątkiem wynikających z rozdziału VI,
podlega zgodnie z art. 10 ust. 2 a ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach – karze grzywny wymierzonej w trybie
i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.
3. Do egzekwowania przestrzegania przepisów
zawartych w Regulaminie upoważnieni są:
Przedstawiciele Urzędu Miejskiego
Służby sanitarne
Policja.
Rozdział 11
Przepisy przejściowe
§ 23. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Trzcielu Nr XXIX/211/05 z dnia 7 grudnia 2005 roku
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Trzciel.
§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tomasz Janeczek
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UCHWAŁA NR XLI/326/10
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU
z dnia 28 października 2010r.
w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania
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 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 późn. zm.) oraz art. 31
ust. 1 i 3 ustawy o sporcie (Dz. U. z 2010r. Nr 127,
poz. 857, Nr 151, poz. 1014 z późn. zm.), Rada Miejska w Trzcielu uchwala co następuje:
§ 1. Ustanawia się wyróżnienia i nagrody finansowe za osiągnięcia wysokich wyników sportowych
we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym dla osób fizycznych z Gminy Trzciel oraz
zawodników będących członkami klubu sportowego,
którego siedzibą jest Gmina Trzciel.
§ 2. Wyróżnieniami przyznawanymi za osiągnięcia wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, zwanymi
dalej “wyróżnieniami” są:

c) zajęcie pierwszego miejsca na mistrzostwach
świata niepełnosprawnych, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach olimpijskich głuchych,
d) zajęcie pierwszego miejsca na uniwersjadzie
letniej lub zimowej,
e) ustanowienie rekordu świata,
3) 6 - krotności podstawy za:
a) zajęcie trzeciego miejsca na igrzyskach olimpijskich,
b) zajęcie drugiego miejsca na mistrzostwach
świata,
c) zajęcie pierwszego miejsca na mistrzostwach
Europy,
d) zajęcie drugiego miejsca na mistrzostwach
świata niepełnosprawnych, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach olimpijskich głuchych,
e) zajęcie drugiego miejsca na uniwersjadzie
letniej lub zimowej,
f)

zajęcie pierwszego miejsca na mistrzostwach
Europy niepełnosprawnych,

1) odznaka “ Za zasługi dla Miasta i Gminy Trzciel”,

g) zajęcie pierwszego miejsca na akademickich
mistrzostwach świata,

2) puchary i dyplomy.

h) ustanowienie rekordu Europy,

§ 3. 1. Nagrody pieniężne za osiągnięcia wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie
międzynarodowym lub krajowym, zwane w dalszej
części “nagrodami” mogą być przyznane zawodnikom w kategorii juniorów i seniorów.

4) 4 - krotności podstawy za:
a) udział w igrzyskach olimpijskich,
b) zajęcie trzeciego miejsca na mistrzostwach
świata,

2. Podstawę ustalenia wysokości nagrody stanowi kwota 500zł, zwana dalej podstawą.

c) zajęcie drugiego miejsca na mistrzostwach
Europy,

§ 4. 1. Nagrody dla zawodnika za osiągnięcie
wysokiego wyniku sportowego w dyscyplinach
i konkurencjach sportowych może być przyznana
w wysokości do:

d) zajęcie trzeciego miejsca na mistrzostwach
świata niepełnosprawnych, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach olimpijskich głuchych,

1) 14 – krotności podstawy za zajęcie pierwszego
miejsca na igrzyskach olimpijskich,

e) zajęcie trzeciego miejsca na uniwersjadzie
letniej lub zimowej,

2) 8 - krotności podstawy za:

f)

a) zajęcie drugiego miejsca na igrzyskach olimpijskich,
b) zajęcie pierwszego miejsca na mistrzostwach
świata,

zajęcie drugiego miejsca na mistrzostwach
Europy niepełnosprawnych,

g) zajęcie drugiego miejsca na akademickich
mistrzostwach świata,
5) 2 - krotności podstawy za:
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a) zajęcie trzeciego miejsca na mistrzostwach
Europy,
b) zajęcie trzeciego miejsca na mistrzostwach
Europy niepełnosprawnych,
c) zajęcie trzeciego miejsca na akademickich
mistrzostwach świata,
d) zajęcie pierwszego miejsca na mistrzostwach
Polski,

Poz. 168, 169

2) osiągnęły wysoki wynik sportowy w skali kraju.
§ 8. 1. Wyróżnienia i nagrody przyznaje Burmistrz Trzciela.
2. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia dla zawodnika, członka klubu sportowego składa
zarząd klubu a w przypadku osoby nie będącej
członkiem klubu wniosek składa osoba zainteresowana.
3. Wniosek powinien uzyskać pozytywną opinię
właściwej Komisji Rady Miejskiej do spraw sportu.

e) ustanowienie rekordu Polski,
6) 1 - krotności podstawy za zajęcie drugiego lub
trzeciego miejsca na mistrzostwach Polski.
2. Osobie, która zdobyła szczyt górski lub odbyła
samotny rejs dookoła świata albo osiągnęła inny
wysoki wynik sportowy o podobnym charakterze,
może być przyznana nagroda w wysokości do 6
– krotności podstawy.
§ 5. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika
w czasie tych samych zawodów dwóch lub więcej
wysokich wyników sportowych, o których mowa
w § 4 ust. 1, przyznaje się jedna nagrodę, której wysokość nie może przekroczyć 75% sumy nagród za
poszczególne osiągnięcia.
§ 6. Zawodnikom dyscyplin sportu i konkurencji
sportowych zespołowych przyznaje się nagrodę
zbiorową dla zespołu w wysokości do 75% nagrody
indywidualnej, pomnożonej przez liczbę zawodników drużyny określoną przepisami międzynarodowymi, z tym, że nagroda dla jednego zawodnika nie
może przekroczyć wysokości nagród określonych
w § 4 ust. 1.

4. Burmistrz Trzciela może przyznać jednorazowo nagrodę specjalną do wysokości 40 – krotności
podstawy, za wybitne osiągnięcia w karierze sportowej, promocję Trzciela i popularyzację sportu,
profesjonalizm, propagowanie aktywności sportowej oraz za tworzenie pozytywnych wzorców dla
dzieci i młodzieży, po obligatoryjnej, pozytywnej
ocenie wniosku przez właściwą Komisję Rady Miejskiej do spraw sportu.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
§ 10. Traci moc uchwała Nr XXVI/209/2009 Rady
Miejskiej w Trzcielu z dnia 19 marca 2009 roku
z późniejszymi zmianami, w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich
wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych
zasad i trybu ich przyznawania.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

§ 7. Wyróżnienia mogą być przyznane osobom,
które:

Przewodniczący Rady
Tomasz Janeczek

1) brały udział w zawodach sportowych o charakterze międzynarodowym,
4

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

169
5

UCHWAŁA NR XLI/328/10
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU
z dnia 28 października 2010r.
w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej
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 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 późn. zm.) oraz art. 19c
ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz. 873, z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203,
Nr 210, poz. 2135, z 2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169,
poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104,
z 2006r. Nr 94, poz. 651, z 2008r. Nr 209, poz. 1316,
z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120, Nr 157,
poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 146 z późn. zm.), Rada
Miejska w Trzcielu uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa tryb i szczegółowe kryteria
oceny wniosków o realizację zadania publicznego
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w ramach inicjatywy lokalnej składanych Gminie
Trzciel.
§ 2. Inicjatywą lokalną w rozumieniu ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej ustawą,
jest każda forma współpracy Gminy Trzciel z jej
mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.
§ 3. W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy
Gminy Trzciel bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy mogą złożyć
wniosek o realizację zadania publicznego wyłącznie
na terenie Gminy Trzciel, w zakresie:
1) działalności wspomagającej rozwój wspólnot
i
społeczności
lokalnych
obejmujących
w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej,
budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność gminy,
2) działalności charytatywnej,
3) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
tożsamości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
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5) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji
zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, w tym:
a) całkowity koszt,
b) wnioskowaną wysokość dofinansowania
oraz planowany sposób jej wydatkowania,
c) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniających wykonanie zadania oraz o posiadanych własnych
środkach i wysokości środków finansowych
uzyskanych na realizację tego zadania z innych źródeł,
6) imiona i nazwiska osób reprezentujących grupę
inicjatywną bądź organizację pozarządową lub
podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy
wraz z podpisami.
2. Wkład własny w kosztach realizacji inicjatywy
lokalnej stanowią:
1) środki finansowe zgromadzone przez grupę inicjatywną,
2) robocizna świadczona przez uczestników inicjatywy lokalnej,

4) działalności na rzecz mniejszości narodowych
i etnicznych oraz języka regionalnego,

3) świadczenia rzeczowe – w szczególności dokumentacja projektowa, kosztorysy inwestorskie, usługi transportowe, materiały niezbędne
do realizacji inicjatywy lokalnej.

5) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

3. Środki finansowe wymienione w § 4 ust. 2
pkt 1 nie mogą pochodzić z budżetu Gminy Trzciel.

6) promocji i organizacji wolontariatu,

4. Do wniosku o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej należy dołączyć:

7) edukacji, oświaty i wychowania,
8) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
i sportu,
9) turystyki i krajoznawstwa,
10) ochrony przyrody, ekologii i ochrony zwierząt
oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
w tym zieleni na terenach wiejskich i miejskich,
11) porządku i bezpieczeństwa publicznego.
§ 4. 1. Wniosek o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej powinien zawierać
w szczególności:
1) nazwę i opis zadania publicznego realizowanego w ramach inicjatywy lokalnej oraz termin
jego realizacji,

1) w przypadku wniosku złożonego za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy:
a) statut organizacji,
b) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź potwierdzenie wpisu do innego
rejestru (ewidencji),
c) pełnomocnictwo do składania oświadczeń
woli (w przypadku złożenia wniosku przez
pełnomocnika),
d) oświadczenie o braku zaległości w zapłacie
należności publicznoprawnych,

2) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego realizowanego w ramach inicjatywy lokalnej, miejsce jego wykonywania wraz z propozycją harmonogramu realizacji,

2) w przypadku wniosku złożonego bezpośrednio
przez mieszkańców – pisemne oświadczenie
wszystkich uczestników potwierdzające ich zaangażowanie w realizację zadania publicznego
oraz wskazujące osobę lub osoby, przez które
będą reprezentowane.

3) opis wcześniejszej działalności grupy inicjatywnej w zakresie realizacji zadania publicznego objętego wnioskiem wraz z opisem dotychczas wykonanych prac,

5. Do wniosku można dołączyć w szczególności:
kosztorys inwestorski, projekty budowlane, decyzję
o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie realizacji
zadania.

4) określenie liczby osób, którym służyć będzie
realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,

§ 5. 1. Wnioski, o których mowa w § 4, należy
składać w Urzędzie Miejskim w Trzcielu, w terminie
30 dni przed planowanym rozpoczęciem realizacji
zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
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2. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Formularz wniosku jest udostępniony w Urzędzie Miejskim w Trzcielu oraz na stronie internetowej www.bip.trzciel.pl w zakładce „Wzory dokumentów”.
§ 6. 1. Wniosek o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej opiniuje Komitet do
spraw wspierania inicjatyw lokalnych w terminie
dwóch tygodni od daty otrzymania wniosku wraz
z załącznikami.
2. W skład komitetu ds. wspierania inicjatyw lokalnych wchodzą:
1) osoba wskazana przez Radę Miejską w Trzcielu,
2) dwie osoby wskazane przez Burmistrza Trzciela.
3. Pracami Komitetu ds. wspierania inicjatyw lokalnych kieruje Przewodniczący, wyznaczony przez
Burmistrza Trzciela spośród jego członków.
4. Komitet może zwrócić się do wnioskodawcy
o przedłożenie dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów określając mu odpowiedni termin. W takim
przypadku bieg terminu do wydania opinii, wskazanego w ust. 1, ulega przedłużeniu o czas konieczny
do uzupełnienia wniosku.
§ 7. 1. Decyzję o dofinansowaniu wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej podejmuje Burmistrz Trzciela, w terminie
tygodnia od dnia otrzymania opinii Komitetu do
spraw wspierania inicjatyw lokalnych, przy
uwzględnieniu:
1) znaczenia inicjatywy lokalnej dla realizacji celów Gminy Trzciel, określonych w Strategii
Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy
Trzciel i innych dokumentach planistycznych,
2) wysokości środków zaplanowanych w budżecie
Gminy Trzciel na dofinansowanie,
3) oceny kalkulacji kosztów realizacji zadania
i możliwości jego realizacji przez wnioskodawcę,
4) wkładu własnego grupy inicjatywnej w kosztach realizacji inicjatywy lokalnej (środków finansowych zgromadzonych przez grupę inicjatywną, robocizny świadczonej przez uczestników inicjatywy lokalnej, świadczeń rzeczowych).
2. O wynikach rozpatrzenia wniosku Burmistrz
Trzciela informuje wnioskodawcę na piśmie w terminie 3 dni roboczych od dnia jego rozpatrzenia.
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§ 8. Po podjęciu decyzji o realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, pracownicy
referatów wskazanych przez Burmistrza Trzciela
wspólnie z grupą inicjatywną, opracowują dokumenty niezbędne do przeprowadzenia inicjatywy
lokalnej, w tym harmonogram zawierający: nazwę
zadania, uszczegółowienie zadania, sposób realizacji
zadania, realizatora zadania, przewidywany okres
realizacji i koszt przedsięwzięcia.
§ 9. 1. Warunkiem zlecenia przez Gminę Trzciel
realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej jest zawarcie na czas określony pisemnej
umowy z wnioskodawcą.
2. Umowa w szczególności powinna zawierać:
1) szczegółowy opis współfinansowanego zadania
publicznego oraz termin wykonania inicjatywy,
2) wysokość kwoty współfinansowania Gminy
Trzciel i tryb płatności,
3) udział grupy inicjatywnej,
4) obowiązek realizacji zadania w danym roku budżetowym,
5) tryb kontroli wykonywania zadania,
6) termin i sposób rozliczenia realizacji zadania,
7) regulacje ustalające fakt przejścia na Gminę
Trzciel prawa własności do urządzeń i budowli
powstałych w wyniku realizacji inicjatywy,
8) zobowiązanie grupy inicjatywnej do przedstawienia dokumentów potwierdzających wywiązanie się z ciążących na niej zobowiązań względem wykonawcy i podwykonawcy.
3. Nadzór nad realizacją zadania publicznego realizowanego w ramach inicjatywy lokalnej prowadzi
Gmina Trzciel.
§ 10. Wnioskodawca przenosi nieodpłatnie na
własność Gminy Trzciel lub jej właściwej, podległej
jednostki organizacyjnej swój udział oraz przedsięwzięcie zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej
i zrzeka się wszelkich roszczeń o zwrot nakładów po
wykonaniu inwestycji.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tomasz Janeczek
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UCHWAŁA NR XLI/329/10
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU
z dnia 28 października 2010r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
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 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 późn. zm.) oraz art. 5
ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz. 873, z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203,
Nr 210, poz. 2135, z 2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169,
poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104,
z 2006r. Nr 94, poz. 651, z 2008r. Nr 209, poz. 1316,
z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120, Nr 157,
poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 146 z późn. zm.), Rada
Miejska w Trzcielu uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała niniejsza określa szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
zwanych dalej „konsultacjami”.
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) ustawie – rozumie się przez to ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
z dnia 24 kwietnia 2003 roku z późniejszymi
zmianami,
2) organizacji pozarządowej – rozumie się przez
to:

Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do
innych kościołów i związków wyznaniowych
oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują
prowadzenie działalności pożytku publicznego,
b) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
c) spółdzielnie socjalne,
d) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące
spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007r. Nr 226, poz. 1675
z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz
nie przeznaczają zysku do podziału między
swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
§ 3. Celem przeprowadzania konsultacji jest
stworzenie płaszczyzny udziału w sprawach ważnych dla gminy oraz organizacji i podmiotów, zapewnianie form dialogu społecznego oraz wzajemnego uzyskiwania informacji i opinii w zakresie
współpracy i podejmowanych aktów prawa miejscowego.
§ 4. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy, w oparciu o zasady:
1) pomocniczości,
2) partnerstwa,
3) suwerenności,

a) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach
publicznych,

4) efektywności,

b) niedziałające w celu osiągnięcia zysku – osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym
odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4. ustawy,

6) jawności.

3) podmiocie – rozumie się przez to:
a) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku

5) uczciwej konkurencji,
§ 5. 1. Obowiązkowym konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzonym
z inicjatywy Burmistrza Trzciela podlegają następujące projekty:
1) roczny program współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
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2) gminny program profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych na dany rok,

sultacji, temacie i wyrażonych opiniach, przewodniczącym spotkania i wynikach konsultacji.

3) gminny program profilaktyki i przeciwdziałania
narkomanii na dany rok,

6. Konsultacjom, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
przewodniczy Burmistrz Trzciela lub osoba przez
niego upoważniona.

4) strategia rozwoju gminy.
2. Burmistrz Trzciela może również z własnej inicjatywy poddać pod konsultacje inne akty prawa,
w tym w szczególności akty o charakterze strategiczno – programowym, które odnoszą się do działalności organizacji i podmiotów.
§ 6. 1. Konsultacje, o których mowa w § 5 mogą
być prowadzone w co najmniej jednej z podanych
form:
1) otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji i podmiotów, na którym przedstawiany
jest projekt aktu prawa,
2) umieszczenia na stronie internetowej lub na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Trzcielu
projektu aktu prawa do wglądu, z zaznaczeniem
możliwości zgłaszania uwag drogą pisemną lub
elektroniczną na wskazany adres.
2. Decyzję o przeprowadzaniu konsultacji podejmuje Burmistrz Trzciela określając:
1) formę konsultacji,
2) przedmiot konsultacji,
3) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
4) zasięg konsultacji.
3. Informację o konsultacjach publikuje się na
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Trzcielu.
4. Informacja o konsultacjach może być także
opublikowana w prasie o zasięgu lokalnym oraz
w formie obwieszczeń na terenie Gminy Trzciel,
a także w inny ogólnie przyjęty sposób.
5. Z przebiegu konsultacji, o których mowa
w ust. 1 pkt 1 sporządza się protokół zawierający
informacje o formie zawiadomienia o terminie kon6
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7. Wyniki konsultacji nie są wiążące i mają charakter opiniodawczy.
8. Konsultacje uważa się za ważne bez względu
na ilość uczestniczących w nich organizacji i podmiotów.
9. Odpowiedź zwrotna co do rozpatrzenia uwag
będzie udzielana organizacjom pozarządowym
i podmiotom tylko w zakresie zgłaszanych uwag
w formie pisemnej, dostarczonych do Urzędu Miejskiego w Trzcielu najpóźniej 7 dni od dnia zakończenia konsultacji, w terminie nie przekraczającym
21 dni od dnia zakończenia konsultacji.
§ 7. 1. Wyniki konsultacji Burmistrz Trzciela
przedstawia:
1) Radzie Miejskiej w Trzcielu na najbliższej sesji,
2) mieszkańcom Gminy Trzciel:
a) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Trzcielu,
b) na tablicy
w Trzcielu.

ogłoszeń

Urzędu

Miejskiego

2. Wyniki konsultacji mogą być opublikowane
w prasie o zasięgu lokalnym oraz w formie obwieszczeń na terenie Gminy Trzciel, a także w inny ogólnie przyjęty sposób.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tomasz Janeczek
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UCHWAŁA NR XLI/330/10
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU
z dnia 28 października 2010r.
w sprawie określenia trybu postępowania przy zlecaniu przez Gminę Trzciel organizacjom pozarządowym
oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie, zadań gminy do realizacji, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania
zleconego zadania
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 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 późn. zm.) oraz art. 5
ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz. 873, z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203,
Nr 210, poz. 2135, z 2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169,
poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104,
z 2006r. Nr 94, poz. 651, z 2008r. Nr 209, poz. 1316,
z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120, Nr 157,
poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 146 z późn. zm.), Rada
Miejska w Trzcielu uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa tryb postępowania przy
zlecaniu przez Gminę Trzciel organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie, zadań gminy
do realizacji, sposobu ich rozliczania oraz kontroli
wykonywania zleconego zadania
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Trzciel,

6) dotacjach – należy przez to rozumieć wydatki
budżetu Gminy przeznaczone na dofinansowanie zadań Gminy zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym,
7) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
8) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd
Miejski w Trzcielu.
§ 3. W budżecie gminy będą corocznie planowane środki finansowe na zadania Gminy realizowane
przy współudziale organizacji pozarządowych.
§ 4. 1. Burmistrz, zamierzając zlecić realizację zadania publicznego organizacjom pozarządowym lub
podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy,
ogłasza otwarty konkurs ofert. Termin do składania
ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia, o którym mowa
w ust. 3.
2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno
zawierać informacje o:
1) rodzaju zadania;
2) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania;
3) zasadach przyznawania dotacji;
4) terminach i warunkach realizacji zadania;
5) terminie składania ofert;

2) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską
w Trzcielu,

6) trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze
ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert;

3) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Trzciela,

7) zrealizowanych przez Gminę w roku ogłoszenia
otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim
zadaniach publicznych tego samego rodzaju
i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym
uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.

4) Organizacjach pozarządowych - należy przez to
rozumieć podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działających w celu
osiągnięcia zysku oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873
z późn. zm.),
5) zadaniach Gminy – należy przez to rozumieć
zadania Gminy, określone w odrębnej uchwale
dotyczącej programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi,

3. Otwarty konkurs ofert ogłasza się:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego;
3) na stronie internetowej Gminy.
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§ 5. 1. Organizacja pozarządowa oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, mogą z własnej
inicjatywy złożyć wniosek o realizację zadania publicznego, także takiego, które jest realizowane dotychczas w inny sposób, w tym przez Gminę. Wniosek zawiera w szczególności:
1) opis zadania publicznego przeznaczonego do
realizacji;
2) szacunkową kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Gmina, w terminie nieprzekraczającym 1 miesiąca od
dnia wpłynięcia wniosku:
1) rozpatruje celowość realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,
biorąc pod uwagę:
a) stopień, w jakim wniosek odpowiada priorytetowym zadaniom publicznym, określonym
w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy,
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1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego;
3) na stronie internetowej Gminy.
4. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia
oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może
zgłosić uwagi dotyczące oferty.
5. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4,
oraz po rozpatrzeniu uwag, Burmistrz niezwłocznie
zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta, o której mowa w ust. 2, stanowi
załącznik do umowy.
6. Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez Burmistrza tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy, w trybie określonym
w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może
przekroczyć kwoty 20.000zł.

b) zapewnienie wysokiej jakości wykonania danego zadania,

7. Wysokość środków finansowych przyznanych
przez Burmistrza w trybie, o którym mowa w ust. 1,
nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych
w roku budżetowym na realizację zadań publicznych
przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.

c) środki dostępne na realizację zadań publicznych,

8. Do umów zawartych na podstawie
ust. 5 stosuje się odpowiednio § 13 – 16.

d) korzyści wynikające z realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy;

§ 7. 1. Oferta złożona przez organizację pozarządową ubiegającą się o przyznanie dotacji na realizację zadań Gminy powinna zawierać:

2) informuje
o
podjętym
rozstrzygnięciu,
a w przypadku stwierdzenia celowości realizacji
zadania publicznego informuje składającego
wniosek o trybie zlecenia zadania publicznego
oraz o terminie ogłoszenia otwartego konkursu
ofert.

1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

§ 6. 1. Na wniosek organizacji pozarządowej lub
podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy,
Burmistrz może zlecić organizacji pozarządowej lub
podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy,
z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację
zadania publicznego o charakterze lokalnym lub
regionalnym, spełniającego łącznie następujące
warunki:

4) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego
dotyczy zadanie,

1) wysokość dofinansowania lub finansowania
zadania publicznego nie przekracza kwoty
10.000zł;
2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
2. Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmiot
wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy, Burmistrz zleca
realizację zadania, o którym mowa w ust. 1, po złożeniu oferty przez organizację pozarządową lub
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy. Przepisy § 7 stosuje się odpowiednio.
3. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych
od dnia wpłynięcia oferty, Burmistrz zamieszcza
ofertę na okres 7 dni:

2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
3) kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji
zadania publicznego,

5) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie
zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskiwanych na realizację danego zadania z innych źródeł,
6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
2. Do ofert należy dołączyć:
1) załączniki wymienione we wzorze oferty zamieszczonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005r.
Nr 264, poz. 2207),
2) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię
statutu organizacji pozarządowej.
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3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 muszą
być zgodne z rzeczywistym stanem prawnym na
dzień złożenia oferty.

liczbę zgłoszonych ofert, w tym spełniających warunki określone w § 7 oraz ofert
odrzuconych,

§ 8. 1. Decyzję o wyborze organizacji pozarządowej, która uzyska dotację, o wysokości dotacji
oraz o wyznaczonych do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadań publicznych referatów Urzędu lub gminnych jednostek
organizacyjnych podejmuje Burmistrz w formie zarządzenia.

wskazanie
ofert
najkorzystniejszych,
z uwzględnieniem kwot przyznanych dotacji,

2. Przed wydaniem zarządzenia, o którym mowa
w ust. 1 Burmistrz zasięgnie opinii Komisji Oceniającej złożonej z:
przedstawiciela Komisji Rady Miejskiej,
przedstawiciela referatu Urzędu bądź jednostki organizacyjnej gminy,
przedstawiciela organizacji pozarządowej.
3. Skład Komisji Oceniającej oraz regulamin jej
pracy określa Burmistrz w drodze zarządzenia. Wybranymi członkami Komisji Powołanej w celu zaopiniowania złożonych ofert nie mogą być osoby związane z organizacją pozarządową uczestniczącą
w otwartym konkursie.
§ 9. 1. Komisja Oceniająca dokonuje analizy
formalnej złożonych ofert. Oferty nie spełniające
warunków określonych w § 7 zostają odrzucone.
Komisja Oceniająca niezwłocznie zawiadamia oferentów o odrzuceniu ich ofert na piśmie.
2. Oferty spełniające wymogi formalne Komisja
Oceniająca analizuje pod względem merytorycznym
i wybiera najkorzystniejszą ofertę.
3. Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty
Komisja Oceniająca bierze pod uwagę:
zgodność projektu z zadaniami określonymi w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na dany rok oraz
z zadaniami statutowymi organizacji pozarządowej,
wartości merytoryczne projektu,
koszt realizacji, w tym wysokość udziału
środków własnych oraz wysokość dotacji,
solidność wywiązania się z umów i porozumień zawartych z gminą w ciągu ostatnich dwóch lat,

ewentualne uwagi o odczytaniu protokołu,
podpisy członków komisji konkursowej.
§ 12. 1. Wyniki konkursu komisja przedkłada
Burmistrzowi celem zatwierdzenia.
2. Burmistrz może unieważnić konkurs bez
podania przyczyn.
3. Z tytułu nie wybrania oferty lub też unieważnienia konkursu, nie przysługują jakiekolwiek roszczenia.
4. O wynikach konkursu zawiadamia się oferentów oraz osoby zainteresowane.
5. Ramowy projekt umowy o wykonanie zadania
publicznego przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu określa Rozporządzenie
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania
publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie
zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005r. Nr 264,
poz. 2207).
§ 13. 1. Uruchomienie środków na realizację zadania Gminy następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem a organizacja pozarządową, której oferta została wybrana.
2. Umowa powinna zawierać w szczególności:
oznaczenie stron umowy,
szczegółowy opis zadania Gminy i sposobu jego realizacji,
wysokość dotacji przyznanej organizacji
pozarządowej wykonującej zadanie Gminy
i warunki płatności,
termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji
zadania,
sposób i termin rozliczenia dotacji oraz zasady zwrotu nie wykorzystanej części dotacji,

organizacji

postanowienia dotyczące okoliczności
uzasadniających rozwiązanie umowy,

§ 10. Przepis z § 9 ma zastosowanie także, gdy
w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu została
zgłoszona jedna oferta.

postanowienia dotyczące wydatkowania
dotacji zgodnie z ustawą Prawo Zamówień
Publicznych (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 113,
poz. 759 z późn. zm.),

dotychczasową współpracę
pozarządowych z gminą.

§ 11. Z przebiegu konkursu sporządza się protokół, który powinien zawierać:
imiona i nazwiska członków komisji konkursowej,

inne postanowienia, istotne z uwagi na
charakter zadania Gminy oraz sposób jego
finansowania.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 6

– 535 –

3. Umowa na realizację zadania publicznego
może być zawarta na czas realizacji zadania lub na
czas określony, nie dłuższy niż 5 lat.
§ 14. W trakcie realizacji zadania, Burmistrz ma
prawo żądania informacji, wglądu do dokumentacji
zadania oraz sporządzania odpisów dokumentów.
§ 15. W przypadku stwierdzenia wydatkowania
dotacji niezgodnie z jej przeznaczeniem lub w sposób niezgodny z innymi postanowieniami porozumienia, dotacja w całości podlega bezzwłocznemu
zwrotowi na konto Gminy wraz z ustawowymi odsetkami, liczonymi od dnia jej przekazywania na
konto organizacji pozarządowej.
§ 16. 1. Po zakończeniu realizacji zadania Gminy,
organizacja pozarządowa składa merytoryczno
- finansowe sprawozdanie z jego wykonania w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania.
Wzór sprawozdania zawarty jest w Rozporządzeniu
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania
publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie
zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005r. Nr 264,
poz. 2207).
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§ 17. Zbiorcze zestawienie z realizacji zadań
Gminy przez organizacje pozarządowe w roku poprzednim, Burmistrz przedkłada Radzie Miejskiej
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok
poprzedni.
§ 18. Środki finansowe nie wykorzystane przez
organizację pozarządową podlegają w części niewykorzystanej zwrotowi do budżetu Gminy, w terminie
14 dni od dnia zakończenia realizacji zadania lub
odstąpienia od jego realizacji.
§ 19. Na to samo zadanie organizacja pozarządowa może w danym roku otrzymać tylko jedną
dotację.
§ 20. Uzyskanie środków finansowych przez organizację pozarządową na realizację zadania Gminy
z tytułu dotacji, wyklucza możliwość przyznania
środków budżetowych na to zadanie z innego tytułu,
zaplanowanych w budżecie Gminy.
§ 21. Środki finansowe przyznane organizacji
pozarządowej w ramach dotacji na realizację zadania Gminy nie mogą być przeznaczone na finansowanie:
kosztów stałych działalności organizacji
pozarządowej,

2. Sprawozdanie powinno zawierać:

wydatków na zadania inwestycyjne i remontowo – budowlane.

informacje o przebiegu realizacji zadania,
szczegółowe rozliczenie finansowe,

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

zestawienie dowodów księgowych,
oświadczenie o wydatkowaniu dotacji
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U.
z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),

§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tomasz Janeczek

inne istotne informacje o realizacji zadania.
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UCHWAŁA NR XLI/338/10
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU
z dnia 28 października 2010r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Trzciel i jej jednostkom podległym
oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie
pomoc publiczną
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 59 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz.1240, ze zmianami z 2010 roku
Nr 28, poz. 146 z późniejszymi zmianami), Rada
Miejska w Trzcielu, uchwala co następuje:
§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowe zasady,
sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności

pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,
przypadających Gminie Trzciel oraz jej jednostkom
podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić
będzie pomoc publiczną oraz wskazuje organ lub
osoby uprawnione do udzielania tych ulg.
2. Uchwały nie stosuje się do należności cywilnoprawnych powstałych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
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zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
§ 2. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) ustawie – oznacza to ustawę z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz.1240 ze zmianami z 2010 roku Nr 28,
poz.146 z późniejszymi zmianami);
2) należnościach – oznacza to należności główne
wraz z odsetkami za zwłokę i innymi należnościami ubocznymi, mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Trzciel lub jej
jednostkom podległym;
3) dłużniku – oznacza osobę fizyczną lub prawną,
a także jednostkę organizacyjną nie posiadającą
osobowości prawnej;
4) Burmistrzu – oznacza Burmistrza Trzciela;
5) przedsiębiorcy – oznacza to podmiot prowadzący działalność gospodarcza, bez względu na
formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania,
6) działalności gospodarczej – oznacza to działalność gospodarczą, do której mają zastosowanie
reguły konkurencji określone w przepisach części trzeciej tytułu VII rozdziału 1 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz.
UE C 83 z dnia 30 marca 2010r.);
7) uprawnionym organie lub osobie – oznacza
Burmistrza Trzciela lub Kierownika jednostki
podległej Gminie Trzciel,
8) uldze – oznacza umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności.
§ 3. 1. Uprawniony organ lub osoba na wniosek
dłużnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym
interesem dłużnika lub interesem publicznym,
a także gdy ściągniecie należności zagraża interesom dłużnika, a zwłaszcza jego i jego rodziny może:
1) umorzyć należność w całości lub części,
2) odroczyć termin spłaty całości lub części należności,
3) rozłożyć na raty płatność całości lub części należności.
2. Umorzenie należności głównej powoduje
umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej
części, w jakiej została umorzona należność.
3. Jeżeli ulgą ma być objęta część należności
udzielenie ulgi może nastąpić dopiero po zapłaceniu
przez dłużnika pozostałej części należności.
4. Umorzenie należności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić
w przypadku, gdy okoliczności uzasadniające udzielenie ulgi zachodzą co do wszystkich dłużników.
5. Od należności, której termin spłaty odroczono
lub rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za
zwłokę za okres od wydania jednostronnego
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oświadczenia woli lub zawarcia umowy, porozumienia, do upływu terminu spłaty.
6. Jeżeli dłużnik nie spłaci należności odroczonej
w terminie lub nie zapłaci w pełnej wysokości ustalonych rat, należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi, ustawowymi odsetkami za
zwłokę obliczonymi od pierwotnych terminów płatności. Przez spełnienie terminu spłaty uważa się
datę faktycznego wpływu należności na rachunek
bankowy wierzyciela.
§ 4. Należności pieniężne mogą być umarzane
z urzędu w całości lub części w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)
§ 5. 1. W stosunku do dłużników, będących
przedsiębiorcami, organ może udzielać określonych
ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, które: nie stanowią pomocy
publicznej, stanowią pomoc de minimis w rozumieniu przepisów określonych w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006r.).
2. Warunkiem skorzystania przez przedsiębiorcę
z ulg, o których mowa w ust. 1 pkt 2, jest przedłożenie przez przedsiębiorcę, wraz z wnioskiem, następujących dokumentów:
1) wszystkich zaświadczeń pomocy de minimis,
jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się
o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających
go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy
de minimis otrzymanej w tym okresie, bądź
oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy w tym
okresie,
2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy
de minimis, których zakres określany jest
w rozporządzeniu 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).
§ 6. 1. Do umorzenia należności uprawniony jest:
1) kierownik jednostki – jeżeli wartość należności
nie przekracza 300,00zł,
2) Burmistrz Trzciela – jeżeli wartość należności
przekracza 300,00zł.
2. Umorzenie należności jednostki organizacyjnej przekraczającej kwotę 300,00zł przez Burmistrza
Trzciela, następuje na podstawie uzasadnionego
i udokumentowanego wniosku kierownika jednostki.
§ 7. Udzielenie ulgi następuje w formie pisemnej
na podstawie przepisów prawa cywilnego (jednostronne oświadczenie woli, umowa, porozumienie).
§ 8. 1. Wniosek o udzielenie ulgi, wraz z dokumentami na jego poparcie, dłużnik składa wierzycielowi.
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2. Wniosek o udzielenie ulgi powinien zawierać
w szczególności:
1) szczegółowe informacje dotyczące wystąpienia
przesłanek uzasadniających udzielenie ulgi,
2) dokumenty źródłowe dotyczące stanu majątkowego dłużnika,
3) opis aktualnej sytuacji finansowej i rodzinnej
dłużnika będącego osobą fizyczną lub opis aktualnej sytuacji ekonomicznej dłużnika będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej.
3. Dokumentami o których mowa w ust. 2
pkt 2 mogą być w szczególności odpisy zeznań podatkowych, informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacji o gruntach, wyciągi
lub wykazy, odpisy aktualnych bilansów, odpisy
orzeczeń alimentacyjnych, zaświadczenia o wysokości wynagrodzeń, nagród honorariów, emerytur
i rent, zasiłków z tytułu ubezpieczenia społecznego,
pomocy społecznej lub bezrobocia oraz innych należności i otrzymywanych świadczeń, a także dotyczące obciążeń i zobowiązań finansowych.
4. Uprawniony organ dokonuje
wniosku w zakresie jego kompletności.
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5. W przypadku stwierdzenia, że przedstawione
dokumenty nie pozwalają ustalić istnienia lub brak
przesłanek do udzielenia ulgi, uprawniony organ
wzywa dłużnika do ich uzupełnienia w terminie 7 dni
z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku
spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
6. Uprawniony organ zawiadamia dłużnika
w formie pisemnej o pozostawieniu jego wniosku
bez rozpatrzenia.
§ 9. Traci moc uchwała Nr XXXV/254//06 Rady
Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 czerwca 2006 roku
w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umorzenia,
odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności
pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów
ustawy – Ordynacja podatkowa.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tomasz Janeczek

weryfikacji
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UCHWAŁA NR LXI/340/10
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU
z dnia 28 października 2010r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Trzciel
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
Nr 23, poz. 220 z 2002r. Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006r. Nr 117, 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, Nr 28, poz. 146)
oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze
zm.) - Rada Miejska uchwala, co następuje: Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Trzciel
Rozdział 1
Postanowienia wstępne
§ 1. 1. Regulamin udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Trzciel, zwany dalej „Regulaminem”, określa:

1) formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów,
2) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej
uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności,
o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), zwanej
dalej „ustawą”,
3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego
oraz tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego
w zależności od zdarzenia losowego.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) kolegium – należy przez to rozumieć publiczne:
kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków obcych, kolegium pracowników
służb społecznych oraz niepubliczne kolegium
nauczycielskie i nauczycielskie kolegium języków obcych,
2) ośrodku – należy przez to rozumieć publiczny
i niepubliczny ośrodek umożliwiający dzieciom
i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7
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ustawy, także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
3) szkole – należy przez to rozumieć szkołę publiczną, niepubliczną o uprawnieniach szkoły
publicznej dla młodzieży i dla dorosłych oraz
szkołę niepubliczną nie posiadającą uprawnień
szkoły publicznej dla młodzieży i dla dorosłych.
3. Regulamin stosuje się odpowiednio do wychowanków ośrodków oraz słuchaczy szkół i kolegiów.
§ 2. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
1. stypendium szkolne,

ściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.
3. Stypendium szkolne może być także udzielone
w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ
przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w ust. 1,
a w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych
także w formie, o której mowa w ust. 2, nie jest możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów
udzielenie stypendium w formach, o których mowa
w ust. 1 i 2, nie jest celowe. Udzielenie uczniowi,
w którego rodzinie występuje alkoholizm lub narkomania, stypendium szkolnego w formie świadczenia pieniężnego wymaga ustalenia, że zachodzą
przesłanki gwarantujące wykorzystanie tej formy
pomocy przez ucznia.
Rozdział 3

2. zasiłek szkolny.
Rozdział 2
Formy udzielania stypendium szkolnego
w zależności od potrzeb uczniów
§ 3. 1. W zależności od potrzeb uczniów stypendia szkolne udziela się uczniom w następujących
formach:
1) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym
obejmującej:
a) zakup podręczników, lektur, encyklopedii, innych książek pomocnych w realizacji procesu
dydaktycznego,
b) zakup pomocy dydaktycznych, w tym specjalistycznych edukacyjnych programów komputerowych,
c) zakup wyposażenia osobistego bezpośrednio
związanego z realizacją procesu dydaktycznego, w tym zeszytów, długopisów, piórników, plecaków, tornistrów,
d) zakup stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego,
e) zakup rzeczy i przedmiotów nie stanowiących
pomocy dydaktycznych, ale mających wpływ
na realizację procesu edukacyjnego lub wykonywanie obowiązku szkolnego przez
ucznia,
f)

Poz. 173

pokrycie kosztów transportu środkami komunikacji zbiorowej do i ze szkoły, w której
uczeń pobiera naukę,

2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów
udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,
a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.
2. Stypendium szkolne może być udzielane
uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów także w formie całkowitego lub czę-

Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego
§ 4. Ustalenie wysokości stypendium szkolnego
następuje w zależności od:
1. sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin z tym,
że: nie powinno być niższe miesięcznie niż 80%
i nie wyższe niż 200% kwoty określonej w art. 6
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228,
poz. 2255 z późn. zm.), jeżeli dochód miesięczny na osobę w rodzinie jest równy lub przekracza 80%, nie więcej jednak niż 100% kwoty,
o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.),
2. występowania obok sytuacji materialnej uczniów
i ich rodzin, uprawniającej do ubiegania się
o stypendium szkolne innych okoliczności,
o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy tj. bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wielodzietności, braku
umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczowychowawczych, alkoholizmu lub narkomanii,
także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło
zdarzenie losowe – ograniczenia uzależniającego procentową wysokość stypendium szkolnego, o którym mowa w ust. 1 nie stosuje się.
Rozdział 4
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego
oraz tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego
w zależności od zdarzenia losowego
§ 5. 1. Wniosek (wg załącznika Nr 1 do niniejszej
uchwały) i oświadczenie (wg zał. Nr 2 do niniejszej
uchwały) o przyznanie stypendium lub zasiłku
szkolnego kieruje się do Burmistrza Trzciela i składa
w Urzędzie Miejskim w Trzcielu.
2. Ciałem o charakterze opiniodawczo – doradczym jest Gminna Komisja Stypendialna, powoływana przez Burmistrza Trzciela.
3. W skład Komisji wchodzą Przewodniczący
i 3 członków.
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§ 6. Realizacja przyznanych świadczeń socjalnych następuje w Urzędzie Miejskim w Trzcielu na
podstawie rachunków i faktur, potwierdzających
poniesione wydatki zgodnie z decyzją o przyznaniu
świadczenia.

Poz. 173, 174

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXIII/05 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla
uczniów.

Przewodniczący Rady
Tomasz Janeczek
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UCHWAŁA NR LVIII/376/2010
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY
z dnia 28 października 2010r.
w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7
ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn.
zm.), uchwala się co następuje:

2. Załączniki stanowią integralną część niniejszej
uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Witnica.

§ 1. Ustala się przebieg dróg gminnych na terenie gminy Witnica.

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

§ 2. 1. Przebieg dróg gminnych ustalono na mapach wg załączników od Nr 1 do Nr 19.

Przewodnicząca Rady
Krystyna Sikorska
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Poz. 174
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LVIII/376/2010
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 28 października 2010r.
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Poz. 174
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LVIII/376/2010
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 28 października 2010r.
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Poz. 174
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LVIII/376/2010
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 28 października 2010r.
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Poz. 174
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LVIII/376/2010
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 28 października 2010r.
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Poz. 174
Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LVIII/376/2010
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 28 października 2010r.
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Poz. 174
Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LVIII/376/2010
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 28 października 2010r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 6

– 546 –

Poz. 174
Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LVIII/376/2010
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 28 października 2010r.
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Poz. 174
Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LVIII/376/2010
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 28 października 2010r.
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Poz. 174
Załącznik Nr 9
do uchwały Nr LVIII/376/2010
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 28 października 2010r.
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Poz. 174
Załącznik Nr 10
do uchwały Nr LVIII/376/2010
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 28 października 2010r.
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Poz. 174
Załącznik Nr 11
do uchwały Nr LVIII/376/2010
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 28 października 2010r.
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Poz. 174
Załącznik Nr 12
do uchwały Nr LVIII/376/2010
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 28 października 2010r.
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Poz. 174
Załącznik Nr 13
do uchwały Nr LVIII/376/2010
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 28 października 2010r.
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Poz. 174
Załącznik Nr 14
do uchwały Nr LVIII/376/2010
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 28 października 2010r.
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Poz. 174
Załącznik Nr 15
do uchwały Nr LVIII/376/2010
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 28 października 2010r.
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Poz. 174
Załącznik Nr 16
do uchwały Nr LVIII/376/2010
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 28 października 2010r.
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Poz. 174
Załącznik Nr 17
do uchwały Nr LVIII/376/2010
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 28 października 2010r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 6
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Poz. 174
Załącznik Nr 18
do uchwały Nr LVIII/376/2010
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 28 października 2010r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 6
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Poz. 174
Załącznik Nr 19
do uchwały Nr LVIII/376/2010
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 28 października 2010r.

10
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UCHWAŁA NR XLVII/280/2010
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY
z dnia 29 października 2010r.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie
Gminy Łęknica
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 7 ust. 3a,
ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236,
poz. 2008 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra środowiska z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006r. Nr 5, poz. 33)
uchwala się, co następuje:

5) pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych:

§ 1. Określa się następujące wymagania jakie
powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

b) pojemniki do zbierania odpadów winny
uniemożliwiać wydostawanie się z nich opadów pod wpływem wiatru, deszczu i innych
czynników zewnętrznych,

1. W zakresie wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadania przedsiębiorca winien posiadać:
1) potencjał finansowy, kadrowy i techniczny zapewniający ciągły odbiór wszystkich zebranych
odpadów przez właścicieli nieruchomości;
2) możliwości techniczne i organizacyjne umożliwiające zorganizowanie systemu selektywnej
zbiórki odpadów poprzez między innymi wyposażenie nieruchomości, z których przedsiębiorca odbierać będzie nie segregowane odpady
komunalne w urządzenia (pojemniki lub worki)
służące do selektywnej zbiórki odpadów;
3) sprzęt specjalistyczny, którego posiadanie należy udokumentować poprzez dołączenie do
wniosku jego opisu z podaniem rodzajów i ilości;
4) pojazd lub pojazdy samochodowe o konstrukcji
lub zabudowie pozwalającej na załadunek,
transport i wyładunek odpadów komunalnych
w sposób nie powodujący zanieczyszczenia
środowiska, w szczególności:
a) w przypadku transportu nie segregowanych
odpadów komunalnych – pojazdy bezpylne,
b) w przypadku transportu odpadów budowlanych, wielkogabarytowych i odpadów z pielęgnacji terenów zielonych – pojazdy przystosowane do przewozu kontenerów lub
szczelne samochody ciężarowe,
c) sprawne technicznie,

d) oznakowany w sposób trwały umożliwiający
identyfikację świadczącego usługi, poprzez
podanie nazwy, adresu oraz numeru telefonu
przedsiębiorstwa wywozowego,

a) pojemniki do zbiórki odpadów będące własnością przedsiębiorstwa wywozowego winny być oznaczone jego nazwą, adresem
i numerem telefonu,

c) przedsiębiorca winien dysponować taką ilością i różnorodnością pojemników, która zapewni usługobiorcą możliwość zakupu lub
dzierżawy odpowiednich pojemników, dostosowanym do ilości wytwarzanych odpadów i częstotliwości ich wywozu,
d) przedsiębiorca odbierający odpady budowlane i przestrzenne winien posiadać kontenery, których wielkość powinna być zróżnicowana i odpowiednia do zapotrzebowania
zamawiającego;
6) bazę transportową spełniającą wymogi techniczne, bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe, sanitarne i ochrony środowiska,
wyposażoną między innymi w miejsca parkingowe, punkty napraw, miejsca do mycia pojazdów i pojemników lub w przypadku nie posiadania bazy transportowej wyposażonej w odpowiednie urządzenia, zobowiązany jest udokumentować prawo korzystania z takich urządzeń należących do innych przedsiębiorców.
2. W zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości przedsiębiorca winien
dodatkowo spełnić następujące warunki:
1) ubiegający się o zezwolenie winien zorganizować system selektywnej zbiórki odpadów z nieruchomości, z których odbierać będzie nie segregowane odpady komunalne;
2) odpadów zebranych selektywnie przez właścicieli nieruchomości przedsiębiorca nie może
mieszać z innymi odpadami;
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3) jeśli przedsiębiorca zamierza przed przekazaniem odpadów komunalnych do miejsca odzysku lub unieszkodliwiania prowadzić w instalacjach ich sortowanie lub kompostowanie winien posiadać do tych instalacji tytuł prawny
i stosowne zezwolenia na prowadzenie takiej
działalności;

a) utrzymane w należytym stanie sanitarnym
i porządkowym oraz codziennie po zakończeniu wykonywania usług myte i odkażane,

4) przedsiębiorca winien utrzymywać pojazdy
i urządzenia służące do świadczenia usług
w należytym stanie sanitarnym i porządkowym.
W przypadku zanieczyszczenia przez przedsiębiorcę miejsc załadunku i trasy przejazdu odpadów zobowiązany jest on do ich uprzątnięcia;

4) bazę transportową spełniającą wymogi techniczne, bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe, sanitarne i ochrony środowiska,
wyposażoną między innymi w miejsca parkingowe, punkty napraw, miejsca do mycia pojazdów i pojemników lub w przypadku nie posiada
bazy transportowej wyposażonej w odpowiednie urządzenia, zobowiązany jest udokumentować prawo do korzystania z takich urządzeń należących do innych przedsiębiorców.

5) przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia przejrzystego systemu ewidencji i rozliczeń
świadczonych usług;
6) wniosek o wydanie zezwolenia na świadczenie
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciel nieruchomości winien
spełniać odpowiednio wymogi określone
w art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późniejszymi
zmianami)
3. Odpady zebrane na terenie Gminy Łęknica
kierować należy do instalacji określonych w Planie
Gospodarki Odpadami Województwa Lubuskiego
- do czasu rozpoczęcia działalności Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Marszowie.
§ 2. Określa się następujące wymagania, jakie
powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych:
1. W zakresie wyposażenia technicznego nie
zbędnego do realizacji zadania przedsiębiorca winien posiadać:
1) potencjał finansowy, kadrowy i techniczny zapewniający ciągły odbiór nieczystości ciekłych
zgromadzonych przez właścicieli nieruchomości w zbiornikach bezodpływowych;
2) sprzęt specjalistyczny, którego posiadanie należy udokumentować poprzez dołączenie do
wniosku jego opisu z podaniem rodzajów i ilości;
3) pojazdy do prowadzenia działalności winny
spełniać wymogi zawarte w § 2 rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada
2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002r Nr 193, poz. 1617)
oraz winny być:
11
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b) oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację świadczącego usługi, poprzez podanie
nazwy przedsiębiorstwa wywozowego;

2. W zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przedsiębiorca powinien dodatkowo spełniać następujące
warunki:
1) miejscem unieszkodliwiania nieczystości ciekłych odebranych od właścicieli nieruchomości
z terenu Gminy Łęknica jest oczyszczalnia ścieków w Łęknicy;
2) przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia przejrzystego systemu ewidencji i rozliczeń
świadczonych usług;
3) wniosek o wydanie zezwolenia na świadczenie
usług z zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych winien spełniać odpowiednio wymogi określone w art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008
z późniejszymi zmianami).
§ 3. Traci moc Zarządzenie Burmistrza Łęknicy
Nr 28/2007 z dnia 23.03.2007r. w sprawie wymagań
jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający
się o uzyskanie zezwolenia na świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
płynnych z terenu miasta Łęknica.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Marszałek
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UCHWAŁA NR XLVII/284/2010
RADY MIEJSKEJ W ŁĘKNICY
z dnia 29 października 2010r.
w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów Burmistrza Łęknicy za wybitne osiągnięcia w nauce oraz
osiągnięcia artystyczne i sportowe dla uczniów i studentów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska
w Łęknicy uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się zasady przyznawania stypendiów Burmistrza Łęknicy za wyniki w nauce, wybitne
osiągnięcia artystyczne i sportowe dla uczniów
i studentów z terenu Gminy Łęknica, którzy odbywają naukę we wszystkich typach szkół i uczelni zarówno publicznych jak i niepublicznych w systemie
dziennym i zaocznym.
§ 2. Stypendium może być przyznawane:
1) uczniom kończącym klasę VI szkoły podstawowej,
2) uczniom gimnazjum,
3) uczniom szkół średnich,
4) studentom do ukończenia 26 roku życia.
§ 3. Stypendium przyznaje Burmistrz Łęknicy
w drodze zarządzenia po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Komisję Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Porządku Publicznego. W zarządzeniu określa się wysokość stypendium, okres obowiązywania oraz zasady jego wypłaty.
§ 4. Stypendium ma charakter motywacyjny
i wypłacane jest w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego – jeden raz w ciągu 1 roku.
§ 5. Do ubiegania się o stypendium uprawnione
są osoby wymienione w § 2, które spełniają jedno
z następujących kryteriów:
1) osiągnęli szczególnie wysokie wyniki w nauce
na koniec roku szkolnego, tj. uzyskali średnią
ocen:
a) uczniowie klasy VI szkoły podstawowej – minimum 5,1, wzorową ocenę z zachowania,
oraz minimum 80% maksymalnej liczby
punktów ze sprawdzianu VI klasy,
b) uczniowie gimnazjum – minimum 5,0, wzorową ocenę z zachowania oraz w przypadku
uczniów klasy III gimnazjum minimum 80%
maksymalnej liczby punktów z egzaminu
gimnazjalnego,
c) uczniowie szkół średnich – minimum 4,8 oraz
wzorową ocenę z zachowania,
d) studenci – minimum 4,75.

2) są zdobywcami minimum III miejsca w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i artystycznych na szczeblu co najmniej wojewódzkim i w przypadku uczniów uzyskali co najmniej
bardzo dobrą ocenę z zachowania,
3) mają wybitne osiągnięcia sportowe – są zdobywcami minimum III miejsca w klasyfikacji indywidualnej w zawodach sportowych – co
najmniej na szczeblu wojewódzkim i w przypadku uczniów uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
§ 6. 1.Warunkiem ubiegania się o przyznanie
stypendium jest złożenie wniosku wraz z dokumentami poświadczającymi uzyskanie średniej ocen,
oceny z zachowania oraz wybitne osiągnięcia artystyczne i sportowe.
2. Wniosek powinien zawierać oświadczenie
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r.
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) podpisane przez studenta, rodzica lub prawnego opiekuna ucznia.
3. Wnioski mogą składać:
1) dyrektor szkoły (szkoła podstawowa i gimnazjum),
2) trener klubu sportowego,
3) uczniowie, studenci - po uzyskaniu potwierdzenia wniosku przez dyrektora szkoły, dziekana
uczelni, organizatora.
4. Wnioski o przyznanie stypendium składa się
w terminie do 31 października każdego roku w Urzędzie Miejskim w Łęknicy.
§ 7. 1. Wysokość stypendiów ustala corocznie
Burmistrz Łęknicy w zależności od wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie gminy oraz liczby wniosków spełniających
kryteria.
2. Stypendium jest przyznawane niezależnie od
sytuacji materialnej kandydata i nie ma charakteru
socjalnego.
§ 8. Traci moc uchwała Nr VIII/38/2007 Rady
Miejskiej w Łęknicy z dnia 13 czerwca 2007r.
w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów
dla
uczniów
i
studentów
oraz
uchwała
Nr XVII/88/2008 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia
31 marca 2008r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr VIII/38/2007 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia
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13 czerwca 2007r. w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.
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§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Marszałek
12
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UCHWAŁA NR XLVII/285/2010
RADY MIEJSKEJ W ŁĘKNICY
z dnia 29 października 2010r.
w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego w Łęknicy 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, co następuje:
§ 1. Uchwala się tryb i sposób powoływania
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Łęknicy oraz szczegółowe warunki jego
funkcjonowania, których treść stanowi załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XLVI/262/2010 Rady
Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010r.
w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Łęknicy oraz szczegółowych warunków jego
funkcjonowania.

żeń Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
3. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest
integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
4. Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy w szczególności:
a) rozpowszechnianie informacji o instytucjach,
osobach i możliwościach udzielania pomocy
w środowisku lokalnym,
b) diagnozowanie problemów przemocy w rodzinie,
c) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
d) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

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

e) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,

Przewodniczący Rady
Andrzej Marszałek

5. Zespół Interdyscyplinarny powołuje Burmistrz
Łęknicy.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLVII/285/2010
Rady Miejskiej w Łęknicy
Z dnia 29 października 2010r.
Tryb i sposób powoływania i odwoływania
członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
Rozdział I
Przepisy ogólne

Rozdział II
Tryb i sposób powoływania i odwoływania
członków Zespołu Interdyscyplinarnego
1. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:
a) Ośrodka Pomocy Społecznej,
b) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych,
c) Posterunku Policji,

1. Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, między innymi organizując pracę Zespołu Interdyscyplinarnego.

d) Zespołu Szkół Publicznych,

2. Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania
określone w gminnym programie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz w ramach realizacji zało-

f)

e) Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
„Zdrowie” Sc,
Organizacji Pozarządowych: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej,
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g) Sądu Rejonowego- Kurator Sądowy,

a) pisemnej rezygnacji Przewodniczącego,

h) inni przedstawiciele podmiotów działających
na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

b) uzasadnionego pisemnego wniosku Burmistrza Łęknicy,

2. Powoływanie i odwoływanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego:
1) Osoby kierujące poszczególnymi instytucjami
(jednostkami) zatwierdzą imiennie osobę,
wnioskowaną przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęknicy, jako przedstawiciela instytucji.
2) Skład Zespołu Interdyscyplinarnego zostanie
ustalony Zarządzeniem Burmistrza Łęknicy powołującym Zespół Interdyscyplinarny.
3) Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego są
zobowiązani do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań Zespołu Interdyscyplinarnego.
Obowiązek ten rozciąga się także na okres po
ustaniu członkostwa w Zespole Interdyscyplinarnym. Każdy członek Zespołu Interdyscyplinarnego, przed udziałem w pierwszym posiedzeniu składa Burmistrzowi Łęknicy pisemne
oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam, że zachowam poufność informacji i danych, które uzyskałem przy realizacji zadań
związanych z przeciwdziałaniem przemocy
w rodzinie oraz, że znane mi są przepisy o odpowiedzialności karnej za udostępnienie danych osobowych lub umożliwienie do nich dostępu osobom nieuprawnionym”.
4) Członek Zespołu Interdyscyplinarnego może
zostać odwołany w trybie natychmiastowym,
w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszeniu zasad poufności danych i informacji
uzyskanych w ramach działania w Zespole Interdyscyplinarnym mocą Zarządzenia Burmistrza Łęknicy.
3. Powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego:
1) Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego
zostaje wybrany na pierwszym posiedzeniu Zespołu spośród członków Zespołu, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,
2) Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego
zostaje wybrany na czas określony, na okres
2 lat,
3) o wyborze Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje pisemnie powiadomiony
Burmistrz Łęknicy,
4) Przewodniczący może zostać odwołany na
podstawie:
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c) uzasadnionego pisemnego wniosku któregokolwiek z członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Odwołanie następuje w wyniku
głosowania jawnego, zwykłą większością
głosów.
5) Po odwołaniu Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego następuje wybór nowego
Przewodniczącego
w
trybie
określonym
w punkcie 1).
Rozdział III
Warunki funkcjonowania Zespołu
Interdyscyplinarnego
1. Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie
porozumień zawartych między Burmistrzem Łęknicy, a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą
w jego skład.
2. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych
lub zawodowych.
3. Zakres zadań realizowanych przez członków
Zespołu Interdyscyplinarnego zostanie ujęty w porozumieniach zawartych między Burmistrzem Łęknicy, a instytucjami.
4. Obsługę organizacyjno- techniczną Zespołu
Interdyscyplinarnego zapewnia Ośrodek Pomocy
Społecznej w Łęknicy.
5. Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego
odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie
rzadziej niż raz na trzy miesiące.
6. Z każdego posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego sporządza się listę obecności oraz protokół
zawierający tematykę omawianych spraw ogólnych,
przypadki indywidualne, opis działań do podjęcia.
7. Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego organizowane są w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego
w Łęknicy lub innym miejscu wyznaczonym przez
Przewodniczącego Zespołu.
8. Uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego jest obowiązkowe.
Rozdział IV
Przepisy końcowe
Realizację postanowień niniejszego Załącznika powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęknicy.
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UCHWAŁA NR XLVII/252/10
RADY GMINY NOWA SÓL
z dnia 29 października 2010r.
w sprawie zmian do Uchwały Nr VII/49/03 z dnia 30 czerwca 2003r. dotyczącej utworzenia Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Kiełczu oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Kiełczu.
Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (jedn. tekst
Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
w związku z art. 11 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych (Dz. U Nr 157,
poz. 1240) uchwala się, co następuje:

wadzenia hodowli zwierząt zagrożonych wyginięciem, w celu ich ochrony poza miejscem naturalnego występowania,

§ 1. 1. W załączniku Nr 1 stanowiącym Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kiełczu będącego
samorządowym zakładem budżetowym wprowadza
się następujące zmiany:

„§ 7.Wójt Gminy może nałożyć na Zakład Gospodarki Komunalnej obowiązek realizacji zadań
własnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.”

1) W dziale I „Postanowienia ogólne”
w § 1 pkt 3 otrzymuje nowe brzmienie: 3.
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U Nr 157,
poz. 1240) oraz przepisów wykonawczych”.

9) cmentarzy.”
3. § 7 otrzymuje brzmienie:

4. W dziale IV „ Majątek i finanse”: § 10. 1
otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 10. 1. Zakład Gospodarki Komunalnej prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

w § 1 skreśla się pkt 4, pkt 5 i 6 otrzymują
numery: pkt 5 – Nr 4 i pkt 6 Nr 5”.

2. Powierzone zadania zakład wykonuje odpłatnie pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych z zastrzeżeniem pkt 2.

2) W dziale II „Przedmiot i zakres działania” § 4
i § 5 otrzymują brzmienie:

1) Podstawą gospodarki finansowej jest roczny
plan obejmujący:

„§ 4. Zakład Gospodarki Komunalnej w Kiełczu
realizuje zadania własne Gminy Nowa Sól.

a) przychody w tym dotacje z budżetu gminy,

§ 5. Do podstawowych zadań Zakładu Gospodarki Komunalnej należą zadania z zakresu:

c)

1) gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi,

d) stan należności i zobowiązań na początek
i koniec okresu,

2) dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji
ruchu drogowego,

e) rozliczenia z budżetem gminy.

3) wodociągów, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energie
elektryczną i cieplną oraz gaz,
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) targowisk i hal targowych,
6) zieleni gminnej i zadrzewień,
7) kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymania
terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
8) utrzymania różnych gatunków egzotycznych
i krajowych zwierząt, w tym szczególności pro-

b) koszty i inne obciążenia,
stan środków obrotowych,

2) Zakład Gospodarki Komunalnej może otrzymywać z budżetu Gminy:
a) dotacje przedmiotowe,
b) dotacje celowe na zadania bieżące finansowane z udziałem środków zewnętrznych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
c) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.
3. Zakład może otrzymywać dotacje podmiotową
w zakresie określonym przez odrębne ustawy.”
§ 2. Przyjmuje się tekst jednolity Statutu Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Kiełczu.
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Nowa Sól.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia
2011 roku.
Przewodniczący Rady
Marek Matusewicz
STATUT
Zakładu Gospodarki Komunalnej
– Samorządowy Zakład Budżetowy
w Kiełczu (tekst jednolity)
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5) targowisk i hal targowych,
6) zieleni gminnej i zadrzewień,
7) kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
8) utrzymania różnych gatunków egzotycznych
i krajowych zwierząt, w tym szczególności prowadzenia hodowli zwierząt zagrożonych wyginięciem, w celu ich ochrony poza miejscem naturalnego występowania,
9) cmentarzy.

I Postanowienia ogólne.

§ 6. Zakład Gospodarki Komunalnej gospodaruje
wydzielonym mieniem komunalnym Gminy Nowa
Sól.

§ 1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Kiełczu
– Zakład Budżetowy, zwany dalej Zakładem Gospodarki Komunalnej działa na podstawie:

§ 7. Wójt Gminy może nałożyć na Zakład Gospodarki Komunalnej obowiązek realizacji zadań
własnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1) Uchwały Nr V/35/03 Rady Gminy w Nowej Soli
z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej – Zakład Budżetowy,

III. Zarządzanie i organizacja.

2) Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst. jedn. Dz. U z 2001 roku
Nr 1591, poz. 74 z późn. zm.)
3) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240) oraz
przepisów wykonawczych.
4) Ustawy z dnia 20 grudnia 1996r o gospodarce
komunalnej (Dz. U. z 1997 roku Nr 9, poz. 43
z późn. zm.),
5) Postanowień niniejszego Statutu.
§ 2. Terenem działania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kiełczu jest Rzeczpospolita Polska.
§ 3. Siedzibą Zakładu Gospodarki Komunalnej
jest Kiełcz ul. Cicha 6.
II. Przedmiot i zakres działania.
§ 4. Zakład Gospodarki Komunalnej w Kiełczu
realizuje zadania własne Gminy Nowa Sól.
§ 5. Do podstawowych zadań Zakładu Gospodarki Komunalnej należą zadania z zakresu:
1) gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania
lokalami użytkowymi,
2) dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodociągów, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji,
usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń
sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energie
elektryczną i cieplną oraz gaz,
4) lokalnego transportu zbiorowego,

§ 8. Pracą Zakładu Gospodarki Komunalnej kieruje Kierownik w ramach udzielonego pełnomocnictwa.
1) Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest pisemna zgoda Wójta Gminy,
2) Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej
powołuje i odwołuje Wójt Gminy. Głównego
Księgowego oraz pozostałych pracowników zatrudnia i zwalnia Kierownik,
3) Do obowiązków Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w szczególności należy:
a) reprezentowanie zakładu na zewnątrz,
b) organizowanie w ramach planu i budżetu zakładu działań zapewniających poprawne
funkcjonowanie i prowadzenie prac,
c) tworzenie stanowisk pracy, ustalenie oraz
koordynacja podziału zadań, obowiązków
i kompetencji pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne,
d) podejmowanie w imieniu zakładu zobowiązań finansowych w ramach uchwalonego
budżetu.
4) Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej jest
kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu
przepisów Kodeksu Pracy,
5) Strukturę Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz
jego wewnętrzną organizację określa Regulamin Organizacyjny i schemat opracowany przez
Kierownika Zakładu,
6) Regulamin Organizacyjny oraz schemat zatwierdza Wójt Gminy.
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c) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

IV. Majątek i finanse.
§ 9. Zakład Gospodarki Komunalnej zarządza
powierzonym mu majątkiem stanowiącym mienie
komunalne zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§ 10. 1. Zakład Gospodarki Komunalnej prowadzi
gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
2. Powierzone zadania zakład wykonuje odpłatnie pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych z zastrzeżeniem pkt 2.
1) Podstawą gospodarki finansowej jest roczny
plan obejmujący:
a) przychody w tym dotacje z budżetu gminy,
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3. Zakład może otrzymywać dotacje podmiotową
w zakresie określonych przez odrębne ustawy.
§ 11. 1. Zakład Gospodarki Komunalnej posiada
odrębny rachunek bankowy.
2. Z rachunku zakładu można dokonywać wypłat
do wysokości kwot zgromadzonych na tym rachunku.
§ 12. Zakład Gospodarki Komunalnej sporządza
i przedkłada organom Gminy sprawozdania ze swojej działalności w terminach i w zakresie określonym
odrębnymi przepisami i uchwałami organów Gminy.
V. Postanowienia końcowe.

b) koszty i inne obciążenia,

§ 13. Zmiany Statutu mogą być dokonywane
w trybie właściwym dla jego ustalenia.

c) stan środków obrotowych,
d) stan należności i zobowiązań na początek
i koniec okresu,
e) rozliczenia z budżetem gminy.
2) Zakład Gospodarki Komunalnej może otrzymywać z budżetu Gminy:
a) dotacje przedmiotowe,
b) dotacje celowe na zadania bieżące finansowane z udziałem środków zewnętrznych
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

§ 14. Kierownik zakładu ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego
statutu.
§ 15. Łączenie, podział, likwidacja, reorganizowanie Zakładu Gospodarki Komunalnej należy do
właściwości Rady Gminy.
§ 16. Statut podlega zatwierdzeniu przez Radę
Gminy Nowa Sól.

===================================================================================
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UCHWAŁA NR XLVII/263/10
RADY GMINY NOWA SÓL
z dnia 29 października 2010r.
w sprawie Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin określający zasady
i tryb przeprowadzania konsultacji z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w brzmieniu jak
w załączniku do niniejszej uchwały. Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzania konsultacji
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie projektów
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Postanowienia ogólne.
I. Z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie oraz przeprowadza się konsultacje projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji na zasadach określonych
w niniejszym regulaminie.
II. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1) Gminie – rozumie się przez to i Gminę Nowa
Sól,
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2) Radzie – rozumie się przez to Radę Gminy Nowa Sól,
3) Urzędzie – rozumie się przez to Urząd Gminy
Nowa Sól,
4) Wójcie – rozumie się przez to Wójta Gminy
Nowa Sól,
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3) Informacja o rozpoczęciu konsultacji publikowana jest w terminie nie krótszym niż 7 dni
przed terminem ich rozpoczęcia.
VII.
1) Konsultacje mogą być prowadzone, w co najmniej jednej z podanych form:

5) Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873
z późn. zm.)

a) konsultacje pisemne;

6) Organizacjach pozarządowych – rozumie się
przez to organizacje pozarządowe i podmioty,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

c) korespondencyjne informowanie o możliwości składania opinii i uwag do projektu aktu
będącego przedmiotem konsultacji;

III. Konsultacje przeprowadza się w sprawach
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. W konsultacjach mogą brać udział
organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące
działalność na terenie Gminy.
Zasady przeprowadzania konsultacji
IV.
1) Decyzje w sprawie przeprowadzania konsultacji
projektów aktów prawa miejscowego, zwanych
dalej „konsultacjami”, podejmuje Wójt.
2) Wszelkie zadania związane z przygotowaniem
projektów aktów prawa miejscowego i przeprowadzeniem poszczególnych konsultacji wykonuje pracownik właściwego merytorycznie
referatu Urzędu.
V. Konsultacje mają charakter opiniodawczy
a ich wyniki nie są wiążące dla organów gminy,
chyba że ustawa stanowi inaczej.
VI.
1) Informację o podejmowanych konsultacjach
zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu
– oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. Informacja powinna określać:
a) przedmiot konsultacji;
b) termin konsultacji;
c) formy konsultacji;
d) adres strony internetowej, na której zamieszczono projekt dokumentu;
e) komórkę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.
2) Publikacja na stronie internetowej nie wyklucza
innych sposobów informowania o konsultacjach.

b) spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych;

d) publikacja tekstu dokumentu na stronie internetowej www.gminanowasol.pl oraz na
stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej;
e) przyjmowanie uwag w siedzibie urzędu;
2) O formie przeprowadzenia konsultacji decyduje
Wójt.
3) Uczestnicy konsultacji, składają opinie i uwagi
w siedzibie Urzędu, lub drogą pocztową w formie kompletnie wypełnionego formularza stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
4) Opinie anonimowe nie będą podlegały rozpatrzeniu.
VIII.
1) Po zakończeniu konsultacji właściwy merytorycznie referat urzędu sporządza zestawienie
wszystkich uwag i wniosków, celem rozpatrzenia ich przez Wójta. Wyniki konsultacji z uzasadnieniem
nieuwzględnionych
wniosków
i uwag przekazywane są Radzie Gminy wraz ze
stosownym konsultowanym projektem uchwały nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia
konsultacji.
2) Wójt w terminie 14 dni od daty zakończenia
konsultacji przygotowuje sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji oraz przedkłada je
do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.gminanowasol.pl oraz na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.
3) Konsultacje uważa się za ważne bez względu na
ilość uczestniczących w nich organizacji i podmiotów.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Marek Matusewicz

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 6

– 568 –

Poz. 179
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLVII/263/10
Rady Gminy Nowa Sól
z dnia 29 października 2010r.

FORMULARZ DO KONSULTACJI PROJEKTU AKTU PRAWA MIEJSCOWEGO
W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
I PODMIOTÓW

Wskazanie projektu aktu prawa miejscowego, który jest konsultowany
1

2

Uchwała w sprawie

Art.

Proponowane zmiany brzmienia zapisu lub treści nowego przepisu
(w przypadku propozycji dodania nowego przepisu, w polu 2 wpisać należy: NOWY PRZEPIS)
3

Uzasadnienie wprowadzenia zmiany / wprowadzenia nowego zapisu
4

...........................................................................
Organizacja lub podmiot składający formularz

………………………., data …………………………

15

.....................................................
podpisy osób reprezentujących
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UCHWAŁA NR XLVI/361/10
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
z dnia 4 listopada 2010r.
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Kostrzynie nad Odrą na rok 2011
Na podstawie art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873
ze zm.) uchwala się, co następuje:
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Program obejmuje organizacje pozarządowe działające na rzecz Miasta Kostrzyn nad Odrą
i jego mieszkańców.
2. Ilekroć w programie jest mowa:
1) o ustawie – należy przez to rozumieć ustawę
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz. 873 z póz. zm.).;
2) o organizacjach pozarządowych i innych podmiotach – należy przez to rozumieć organizacje
i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2
i ust. 3 ustawy wymienionej w § 1 ust. 2 pkt 1;
3) wydziale koordynującym – należy przez to rozumieć Wydział Oświaty, Kultury i Opieki;
4) wydziale realizującym – należy przez to rozumieć wydział merytoryczny Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą, w którego zakres wchodzi
współpraca Miasta Kostrzyn nad Odrą z organizacjami pozarządowymi
Rozdział II
Cele programu
§ 2. 1. Celem głównym programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy Miastem Kostrzyn nad
Odrą a organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami, służącego rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianiu roli
aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów lokalnych.
2. Powyższy cel realizowany jest poprzez:
1) określenie kierunków realizacji zadań publicznych;
2) zapewnienie udziału organizacjom pozarządowym w realizacji zadań publicznych;
3) wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych;
4) rozwijanie zakresu świadczonych usług publicznych oraz podniesienie ich jakości;

5) tworzenie warunków do obniżenia kosztów realizacji zadań publicznych.
§ 3. Cele szczegółowe wynikają z realizowanych
przez Miasto Kostrzyn nad Odrą następujących programów sektorowych:
1) Strategia rozwiązywania problemów społecznych Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata
2005 – 2015:
a) tworzenie warunków do wyrównywania
szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
b) łagodzenie skutków ubóstwa,
c) wsparcie rodzin w wychowywaniu i edukacji
dzieci i młodzieży,
d) poprawa
rodzin,

bezpieczeństwa

ekonomicznego

e) zbudowanie systemu wsparcia dla rodzin
mających trudności opiekuńczo – wychowawcze,
f)

stworzenie systemu wsparcia dla osób starszych, niepełnosprawnych i chorych,

g) działanie na rzecz integracji społecznej osób
starszych i niepełnosprawnych w środowisku
lokalnym,
h) tworzenie warunków do wyrównywania
szans edukacyjnych i wychowawczych dla
dzieci i ludzi młodych pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym,
i)

prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,

j)

łagodzenie skutków wykluczenia społecznego

2) Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:
a) prowadzenie
profilaktycznej
edukacyjno-informacyjnej,

działalności

b) pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom,
c) łagodzenie skutków zdrowotnych i społecznych powstałych w wyniku uzależnień
3) Program przeciwdziałania narkomanii:
a) prowadzenie
profilaktycznej
edukacyjno-informacyjnej,

działalności
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b) wspieranie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących
rozwiązywaniu problemów narkomanii.

2. Realizacja zadania publicznego odbywa się
w trybie otwartego konkursu ofert, chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.

4) Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

3. Realizacja zadnia publicznego może mieć formę wspierania wykonania zadań publicznych wraz
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji lub powierzenia wykonania zadań publicznych
w trybie określonym ustawą.

a) prowadzenie działalności informacyjno edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
b) wspieranie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących
rozwiązywaniu
problemów
związanych
z przemocą w rodzinie.
5) Program opieki nad dzieckiem i rodziną w Kostrzynie nad Odrą:
a) wspieranie rodziców w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
b) alternatywne formy spędzania czasu wolnego – promocja sportu, kultury i rekreacji,
c) tworzenie warunków do wyrównywania
szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
6) Program ochrony i promocji zdrowia:
a) zapobieganie skutkom chorób cywilizacyjnych,
b) promowanie zdrowia psychicznego.
Rozdział III
Zadania priorytetowe
§ 4. Wykaz zadań priorytetowych, które mogą
być zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym w 2011 roku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
Rozdział IV
Zasady i formy współpracy
§ 5. 1. Współpraca Miasta Kostrzyn nad Odrą
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami odbywa się na zasadach: równego dostępu
do informacji, pomocniczości, suwerenności stron,
partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji
i jawności.
2. Przedmiotem współpracy Miasta Kostrzyn nad
Odrą z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami jest realizacja zadań publicznych,
o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.
§ 6. 1. Współpraca miasta Kostrzyn nad Odrą
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami odbywa się w szczególności w formach:
1) zlecania realizacji zadań publicznych;
2) wzajemnego informowania się o kierunkach
działań i współpracy w zakresie konsolidacji
tych kierunków;
3) konsultacji w sprawach dotyczących działalności organizacji pozarządowych;
4) udostępniania lokali w celu odbywania spotkań
i realizacji projektów służących mieszkańcom,
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Wybór zlecenia realizacji zadań publicznych
w trybie, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy lub
w innym trybie określonym w odrębnych przepisach, następuje w sposób zapewniający wysoką
jakość wykonania danego zadania.
5. Organizacje pozarządowe i inne podmioty
mogą z własnej inicjatywy złożyć wniosek o realizację zadań publicznych zgodnie z art. 12 ustawy.
6. Dotacje nie mogą być wykorzystane na:
1) zadania i zakupy inwestycyjne,
2) nabycie gruntów,
3) działalność gospodarczą,
4) pokrycie deficytu działalności organizacji,
5) wsteczne finansowanie projektów,
6) pokrycie kosztów utrzymania biura (o ile nie
stanowi niezbędnego elementu realizacji projektu),
7) działalność polityczną i religijną.
§ 7. Środki finansowe na realizację zadań określonych w załączniku do Programu ustalone zostaną
w budżecie miasta.
Rozdział V
Tryb powoływania i zasady działania komisji
konkursowych do opiniowania ofert
§ 8. 1. Komisje konkursowe powoływane są
w celu opiniowania złożonych ofert.
2. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Burmistrza oraz osoby reprezentujące
organizacje
pozarządowe
i
inne
podmioty
z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje
pozarządowe i inne podmioty biorące udział w konkursie.
3. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej
zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
4. Wydział realizujący ogłasza otwarty konkurs
ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej.
5. Wydział realizujący jest zobowiązany do przekazania wydziałowi koordynującemu informacji
o otwartym konkursie ofert oraz naborze na członków komisji konkursowych. Wydział koordynujący
zamieszcza te informacje:
w Biuletynie Informacji Publicznej,
na tablicy ogłoszeń Urzędu,
na stronie internetowej Urzędu.
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6. Burmistrz lub osoba przez niego upoważniona
powołuje komisję konkursową i wybiera członków
komisji spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów, kierując się przy tym
posiadaną przez nich specjalistyczną wiedzą
w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych,
których dotyczy konkurs.
7. Do członków komisji konkursowej biorących
udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
8. Przewodniczącym komisji konkursowej jest
Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą, bądź upoważniona przez niego osoba.
§ 9. 1. Obsługę administracyjno-biurową komisji
konkursowych prowadzą pracownicy wydziału realizującego.
2. Komisja konkursowa dokumentuje swoją pracę w formie pisemnej zgodnie z ogłoszonymi warunkami konkursu.
3. Komisja wypracowuje stanowisko, po zebraniu indywidualnych ocen wszystkich ofert dokonanych przez każdego członka komisji i przedstawia je
w formie listy ocenionych projektów z przypisaną im
oceną punktową i proponowaną kwotą dotacji.
4. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych
ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej
dotacji dokonuje Burmistrz Miasta Kostrzyn nad
Odrą.
5. W przypadku otrzymania przez organizację
pozarządową dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana, wydział realizujący wspólnie z tą organizacją dokonują uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania.
6. Informacje o złożonych ofertach, o ofertach
niespełniających wymogów formalnych, jak również
o udzieleniu dotacji na realizację zadań, albo odmowie udzielenia dotacji podlegają udostępnieniu
do publicznej wiadomości w formie wykazu umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej
Urzędu.
Rozdział VI
Sposób oceny realizacji programu
§ 10. 1. Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą dokonuje oceny realizacji programu w następujący
sposób:
1) sprawdzenie i ocena realizacji zleconego organizacji zadania na podstawie złożonego sprawozdania końcowego;
2) ocena współpracy w formach określonych
w § 6 ust. 1;

Poz. 180

3) ocena realizacji celów programu.
2. Mierniki efektywności programu oparte są na
informacji dotyczącej jego realizacji w ciągu ostatniego roku, a w szczególności:
liczbie organizacji pozarządowych i innych
podmiotów biorących udział w realizacji
programu,
liczbie osób zaangażowanych w realizację
programu,
liczbie osób, które były adresatami działań
publicznych ujętych w programie,
wysokości środków finansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe
i inne podmioty w realizację zadań publicznych ujętych w Programie.
3. Burmistrz Miasta składa Radzie Miasta sprawozdanie z realizacji Programu, przygotowane przez
wydział koordynujący, w terminie do dni 30 kwietnia
następnego roku.
Rozdział VII
Sposób tworzenia programu oraz przebieg
konsultacji
§ 11. 1. Program powstał po konsultacjach przeprowadzonych na podstawie uchwały Nr XLII/320/10
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 czerwca
2010r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku
publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i innymi organizacjami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego, dotyczących projektów aktów
prawa miejscowego w zakresie działalności statutowej tych organizacji.
2. W konsultacjach przeprowadzonych w formie
zgłaszania wniosków i uwag do zamieszczonego
w Biuletynie Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą komunikatu
o przygotowaniu projektu uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w Kostrzynie nad Odrą na rok 2011,
uczestniczyło 12 organizacji pozarządowych i innych
podmiotów działających na terenie Miasta.
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Marek Tatarewicz
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Załącznik
do uchwały Nr XLVI/361/10
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 4 listopada 2010r.

Cele i planowane działania w priorytetowych zadaniach publicznych (art. 4 ust. 1 ustawy) do realizacji we
współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku
1) Strategia rozwiązywania problemów społecznych Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2005-2015,
2) Program przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
3) Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
4) Program przeciwdziałania narkomanii
5) Program opieki nad dzieckiem i rodziną
6) Program ochrony i promocji zdrowia

Numery programów sektorowych
1,5

3,5

1,6

2,3,4

Koszt 2011r.
(zakładana
Wydział
Planowane do realizacji działania
kwota
realizujący
w budżecie)
1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
1. 1 Tworzenie warunków do
Dofinansowanie w drodze otwar35 000
Wydział
wyrównywania szans edukatych konkursów ofert działalności
Oświaty,
cyjnych i wychowawczych dla
świetlic socjoterapeutycznych
Kultury
dzieci i ludzi młodych pochoi Opieki
dzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym
1. 2 Wspieranie rodziców
w prawidłowym wypełnianiu
funkcji opiekuńczo wychowawczych
1. 3 Łagodzenie skutków ubóDofinansowanie działalności cha1 000
stwa
rytatywnej organizacji pozarządowych funkcjonujących w obszarze gromadzenia żywności i bezpłatnej jej dystrybucji
2. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
2. 1 Kształtowanie właściwych,
Realizowanie programów dla
5 000
Wydział
społecznie akceptowalnych
dzieci i młodzieży w zakresie wyOświaty,
postaw oraz zachowań dzieci
chowania i edukacji obywatelskiej
Kultury
i młodzieży
i patriotycznej
i Opieki
3. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
3. 1 Działanie na rzecz integracji Dofinansowanie sportu, kultury,
5 000
Wydział
społecznej osób starszych
rekreacji i turystyki osób niepełOświaty,
i niepełnosprawnych
nosprawnych
Kultury
- Wybór zadań z pominięciem
i Opieki
otwartego konkursu ofert
Dofinansowanie organizacji ob5 000
chodów Światowego Dnia Inwalidy
Dofinansowanie organizacji ob5 000
chodów Dnia Seniora
3.2 Stworzenie systemu wsparZapewnienie pomocy osobom
2 500
cia dla osób starszych, niepełnieuleczalnie chorym
nosprawnych i chorych
4. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
4. 1 Łagodzenie skutków zdroDofinansowanie w drodze otwar30 000
Wydział
wotnych i społecznych powstatych konkursów ofert działalności
Oświaty,
łych w wyniku uzależnień od
klubów abstynenta
Kultury
alkoholu
i Opieki
Cele szczegółowe współpracy
w priorytetowych zadaniach
publicznych
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4. 2 Propagowanie i inspirowanie zasad abstynencji
i podtrzymywania ruchu trzeźwościowego
4. 2 Udzielanie pomocy osoDofinansowanie w drodze otwarbom zagrożonym uzależnietych konkursów ofert działalności
niem, uzależniony, współuzaPunktu Informacyjno Konsultacyjleżnionymi ich rodzinom oraz
nego
osobom z problemami życiowymi
5. Wypoczynku dzieci i młodzieży
5. 1 Kształtowanie właściwych,
Dofinansowanie organizacji wyspołecznie akceptowalnych
poczynku dla dzieci i młodzieży
postaw oraz zachowań dzieci
z rodzin patologicznych lub uboi młodzieży
gich
6. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
6. 1 Alternatywne formy spęDofinansowanie w drodze otwardzania czasu wolnego – promo- tych konkursów ofert szkolenia
cja sportu, kultury i rekreacji
dzieci i młodzieży w sekcjach
sportowych
Dofinansowanie spotkań i konferencji kulturalnych i okolicznościowych
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30 000

35 000

Wydział
Oświaty,
Kultury
i Opieki

250 000

Wydział
Oświaty,
Kultury
i Opieki
Wydział
Oświaty,
Kultury
i Opieki

5 000
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UCHWAŁA NR XLVI/364/10
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
z dnia 4 listopada 2010r.
w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z Cmentarza Komunalnego
Na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca
1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 2 ust. 1 ustawy
z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu
zmarłych (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 23, poz. 295 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 2. 1. Wszelkie prace budowlane, kamieniarskie,
brukowe itp. mogą odbywać się w dni robocze
w godz. 8.00 - 16.00 lub w innym terminie ustalonym z Zarządcą cmentarza. Prace te muszą być
wstrzymane w czasie i okolicach miejsca, w których
odbywa się uroczystość pogrzebowa.

§ 1. 1. Cmentarz Komunalny przy ul. Sportowej
jest własnością Miasta Kostrzyn nad Odrą.

2. Na wykonywanie prac o których mowa
w ust. 1 należy uzyskać zgodę Zarządcy. Warunkiem
rozpoczęcia prac jest wniesienie opłaty.

2. W imieniu Miasta Kostrzyn nad Odrą Cmentarzem Komunalnym administruje Zarządca, którego
biuro znajduje się przy Domu Pogrzebowym.
3. Biuro Zarządcy jest czynne w dni robocze
w godz. 8.00 - 16.00, zaś w niedziele i dni wolne od
pracy w godzinach uzgodnionych z Zarządcą.
4. Dane dotyczące Zarządcy cmentarza (nazwa,
adres, telefon) są umieszczane na tablicy informacyjnej znajdującej się na terenie cmentarza.
5. Cmentarz otwarty jest codziennie:
w okresie od 1 kwietnia do 31 października
w godzinach od 7.00 do 21.00
w okresie od 1 do 2 listopada całodobowo
w okresie od 3 listopada do 31 marca
w godzinach od 7.00 do 19.00

3. Prace, o których mowa w ust. 1 jak i teren ich
wykonywania podlegają odbiorowi przez Zarządcę.
4. Wykonawca prac ponosi odpowiedzialność,
także materialną za wszystkie szkody wyrządzone
w mieniu Cmentarza oraz zniszczenie lub uszkodzenie istniejących grobów i nagrobków będące wynikiem jego działania.
§ 3. 1. Po terenie cmentarza można poruszać się
pojazdami samochodowymi wyłącznie za zgodą
Zarządcy .
2. Transport na terenie cmentarza może odbywać się przy użyciu pojazdów o dopuszczalnej masie
całkowitej do 3,5 tony. Kierujący pojazdami zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności.
§ 4. 1. Na terenie cmentarza należy zachować
powagę i ciszę.
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2. Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są do :
utrzymania ładu i porządku wokół grobów
składowania śmieci, zeschłych wieńców
i kwiatów w miejscach do tego przeznaczonych (boksy, pojemniki)

Poz. 181, 182

§ 5. 1. Wszystkie osoby i podmioty gospodarcze
korzystające z cmentarza zobowiązane są do uiszczania opłat określonych w odrębnym zarządzeniu
Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą.
2. Do pobierania opłat upoważniony jest Zarządzający cmentarzem.
3. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za
zniszczenia i szkody powstałe w związku z działaniem sił przyrody, kradzieży i aktów wandalizmu.

3. Zabrania się:
wprowadzania psów,
prowadzenia handlu,
niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń
cmentarza,
zaśmiecania,
przebywania dzieci poniżej 7 lat bez opieki,
utrudniania komunikacji między grobami,
spożywania alkoholu i przebywania na terenie cmentarza w stanie nietrzeźwym lub
pod wpływem środków odurzających,

§ 6. Naruszenie postanowień niniejszego regulaminu skutkuje odpowiedzialnością karną na podstawie ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Marek Tatarewicz

sadzenia drzew i krzewów bez zgody Zarządcy.
17
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UCHWAŁA NR XLVI/365/10
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
z dnia 4 listopada 2010r.
w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania w 2011 roku nowych licencji na wykonywanie
transportu drogowego taksówką
Na podstawie art. 6 ust.6 ustawy z dnia 6 września
2001 roku o transporcie drogowym (tj. Dz. U.
z 2007r. Nr 125, poz. 874 ze zmianami) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Określa się na rok kalendarzowy 2011 liczbę
przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w ilości
1 (słownie: jeden).
§ 2. Limit, o którym mowa w § 1 wprowadzony
zostaje po uzyskaniu opinii organizacji zrzeszających
miejscowych taksówkarzy i organizacji, których statutowym celem jest ochrona praw konsumenta tj.:
18

Federacji Konsumentów w Gorzowie Wlkp. i Korporacji Taksówkarzy Całoetatowych w Słubicach.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Marek Tatarewicz
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UCHWAŁA NR XLVI/372/10
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
z dnia 4 listopada 2010r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności
pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz
wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
§ 1. Określa się szczegółowe zasady, sposób
i tryb umarzania, odraczania i rozkładania na raty
należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Kostrzyn nad Odrą lub
jej jednostkom podległym, zwanych dalej „należnościami" od osób fizycznych, osób prawnych, a także
jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej zwanych dalej „dłużnikami".
§ 2. 1. Stosowanie ulg określonych w § 4
ust. 1 niniejszej uchwały, w stosunku do podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą, stanowi
pomoc de minimis i następuje z uwzględnieniem
przepisów
Rozporządzenia
Komisji
(WE)
Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie
stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis oraz ustawy z 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
(tj. Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 ze zmianami).
2. Łączna wartość pomocy udzielonej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie może
przekroczyć dopuszczalnej pomocy, o której mowa
w Rozporządzeniu wymienionym w ust. 1.
3. W celu uzyskania pomocy de minimis przedsiębiorca zobowiązany jest przedstawić:
a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega
się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających
go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

wać należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby
trzecie;
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty
wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej
należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;
5) w wyniku postępowania egzekucyjnego lub na
podstawie innych okoliczności lub dokumentów stwierdzono, że dłużnik nie posiada majątku, z którego można by dochodzić należności;
6) nie można ustalić osoby dłużnika , jego miejsca
zamieszkania bądź siedziby;
7) koszty dochodzenia należności przewyższają
kwotę należności.
2. Umorzenie należności w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 6 może nastąpić również z urzędu w formie jednostronnego oświadczenia woli z podaniem pisemnego uzasadnienia.
3. Umorzenie należności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy przynajmniej jedna z okoliczności uzasadniających umorzenie zachodzi co do
wszystkich dłużników.

b) informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r.
w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc
de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311).

§ 4. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym
interesem dłużnika lub interesem publicznym organ
lub osoba uprawniona, może jednorazowo odroczyć
termin spłaty całości lub części należności albo rozłożyć płatności całości lub części należności na raty,
biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika
oraz uzasadniony interes gminy.

§ 3. 1. Należności mogą być umarzane w całości
lub w części, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna
z następujących przesłanek:

2. Odroczenie terminu spłaty lub rozłożenie należności na raty może nastąpić jedynie na wniosek
dłużnika.

1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych
przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna
wartość nie przekracza kwoty 6.000zł;

§ 5. 1. Wniosek o udzielenie ulg, o których mowa
w § 1 zawiera w szczególności:

2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym
braku majątku, z którego można by egzekwo-

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres
albo nazwę, siedzibę i adres dłużnika,
2) kwotę zadłużenia,
3) informacje o:
a) sytuacji majątkowej, źródłach i wysokości
dochodów dłużnika oraz osób prowadzących
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z nim wspólne gospodarstwo domowe
i liczbie osób pozostających na jego utrzymaniu,

2. Do odraczania terminu zapłaty lub rozłożenia
płatności na raty bez względu na wielkość kwoty
uprawniony jest:

b) stanie finansowym dłużnika,

1) Kierownik jednostki organizacyjnej gminy – na
okres do 12 miesięcy

c) istniejących innych zobowiązaniach dłużnika;
4) przyczyny ubiegania się o umorzenie, odroczenie spłaty całości lub części należności lub rozłożenie spłaty całości lub części należności na
raty,
5) proponowane terminy i kwoty spłaty zadłużenia.
2. Organ lub osoba uprawniona do udzielania
ulg może wezwać dłużnika do dostarczenia dokumentów potwierdzających dane zawarte we wniosku, o których mowa w ust. 1 pkt 3.
3. W przypadku, gdy wniosek nie spełnia wymagań określonych w ust. 1, organ lub osoba uprawniona do udzielania ulg pisemnie wzywa dłużnika do
uzupełnienia wniosku, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia
wniosku bez rozpatrzenia.
§ 6. 1. Od należności, w których spłacaniu udzielono ulgi nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres
od daty udzielenia ulgi do upływu terminu zapłaty.
2. Brak zapłaty dwóch kolejnych rat w terminie
spowoduje natychmiastową wymagalność pozostałej części należności wraz z odsetkami, w tym również z odsetkami, o których mowa w ust. 1.
§ 7. 1. Do umorzenia należności uprawniony jest:
1) Kierownik jednostki organizacyjnej gminy, jeżeli należność nie przekracza kwoty przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej w roku poprzedzającym podjęcie
decyzji o umorzeniu, ogłoszonego w Dzienniku
Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej ,,Monitor
Polski’’ przez Prezesa GUS.
2) Burmistrz
Miasta
Kostrzyn
– w pozostałych przypadkach.

nad

Poz. 183, 184

2) Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą – w pozostałych przypadkach, jednak nie dłużej niż na
10 lat.
§ 8. Zastosowanie ulg, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały następuje w formie pisemnej
w drodze umowy (ugody) z dłużnikiem lub jednostronnego oświadczenia woli.
§ 9. Przepisów uchwały nie stosuje się do należności, których zasady i tryb umarzania, odraczania
spłat oraz rozkładania na raty określają odrębne
przepisy.
§ 10. Zobowiązuje się Burmistrza do informowania Rady Miasta, w terminie do 30 kwietnia każdego
roku, o podjętych w poprzednim roku budżetowym
rozstrzygnięciach w zakresie stosowania ulg określonych w niniejszej uchwale.
§ 11. Traci moc uchwała Rady Miasta Kostrzyn
nad Odrą Nr XLII/378/06 z dnia 29 czerwca 2006r
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania,
odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności
pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów
ustawy – Ordynacja podatkowa przypadających
gminie lub jej jednostkom organizacyjnym oraz
wskazania organów lub osób do tego uprawnionych. (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 62, poz. 1387 ze zm.)
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kostrzyn na Odrą.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Marek Tatarewicz

Odrą
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UCHWAŁA NR XLIII/250/10
RADY GMINY PSZCZEW
z dnia 4 listopada 2010r.
w sprawie ustanowienia pomników przyrody
Na podstawie art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2009r. Nr 151, poz. 1220, Nr 157, poz. 1241, Nr 215,
poz. 1664, z 2010r. Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804),
po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska w Gorzowie Wlkp., uchwala się, co następuje:
§ 1. Uznaje się za pomnik przyrody niżej wymienione drzewa:

1) dąb szypułkowy (Quercus robur) o nazwie „Kazimierz”, o obwodzie pnia 390cm, wysokości
26m, rosnący na działce Nr 2105/2 w obrębie
miejscowości Świechocin;
2) dąb szypułkowy (Quercus robur) o nazwie
„Marcin”, o obwodzie pnia 390cm, wysokości
25m, rosnący na działce Nr 100/1 w obrębie
miejscowości Policko;
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3) głóg jednoszyjkowy (Crataegus monogyna)
o nazwie „Stanisław”, o obwodzie pnia 153cm,
wysokości 13m, rosnący na działce Nr 2502/2
w obrębie miejscowości Nowe Gorzycko (obręb
leśny Gorzyń, leśnictwo Gorzyń, pododdział
502n);

śny Gorzyń, leśnictwo Gorzyń, pododdział
567b).
§ 2. W stosunku do drzew wymienionych
w § 1 wprowadza się następujące zakazy:
1) niszczenia,
drzew,

4) grab zwyczajny (Carpinus betulus) o nazwie
„Miłosz”, o obwodzie pnia 235cm, wysokości
19m, rosnący na działce Nr 2503 w obrębie
miejscowości Nowe Gorzycko (obręb leśny Gorzyń, leśnictwo Gorzyń, pododdział 503a);

7) dąb szypułkowy (Quercus robur) o nazwie
„Adam”, o obwodzie 440cm, wysokości 26m,
rosnący na działce Nr 2567/1 w obrębie miejscowości Nowe Gorzycko (obręb leśny Gorzyń,
leśnictwo Gorzyń, pododdział 567b);
8) dąb szypułkowy (Quercus robur) o nazwie
„Zygmunt”, o obwodzie pnia 390cm, wysokości 25m, rosnący na działce Nr 2567/1 w obrębie miejscowości Nowe Gorzycko (obręb leśny
Gorzyń, leśnictwo Gorzyń, pododdział 567b);

uszkadzania

lub

przekształcania

2) umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków, niezwiązanych
z ochroną drzew,
3) zanieczyszczania terenu, w tym: wysypywania,
zakopywania i wylewania odpadów lub innych
nieczystości oraz innego zanieczyszczenia wód,
gleby i powietrza, a także wzniecania ognia
w pobliżu drzew,

5) olsza czarna (Alnus glutinosa) o nazwie „Barbara”, o obwodzie pnia na 431cm, wysokości
31m, rosnąca na działce Nr 2577/8 w obrębie
miejscowości Stoki (obręb leśny Gorzyń, leśnictwo Gorzyń, pododdział 577c);
6) wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) o nazwie
„Aleksander”, o obwodzie pnia 304cm, wysokości 36m, rosnący na działce Nr 2555/2 w obrębie miejscowości Nowe Gorzycko (obręb leśny Gorzyń, leśnictwo Gorzyń, pododdział
555i);

Poz. 184, 185

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli
zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce wodnej, leśnej, wodnej
lub rybackiej.
§ 3. Nadzór nad pomnikiem przyrody wymienionym w § 1 pkt 1 – sprawuje nadleśniczy Nadleśnictwa Bolewice; nad pomnikiem przyrody wymienionym w § 1 pkt 2 – sprawuje Wójt Gminy Pszczew;
nad pomnikami przyrody wymienionymi w § 1
pkt 3 – 9 – sprawuje nadleśniczy Nadleśnictwa Międzychód.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Pszczew.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Konrad Kiona

9) dąb szypułkowy (Quercus robur) o nazwie
„Władysław”, o obwodzie pnia 415cm, wysokości 25m, rosnący na działce Nr 2567/1 w obrębie miejscowości Nowe Gorzycko (obręb le20
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UCHWAŁA NR XLIII/251/10
RADY GMINY PSZCZEW
z dnia 4 listopada 2010r.
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak
również trybu ich pobierania.
Na podstawie art. 50 ust. 6 w związku z art. 17 ust. 1
pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. 2009r. Nr 175,
poz. 1362 ze zmianami: Nr 202, poz. 1551, Nr 219,
poz. 1706, Nr 221, poz. 1738 z Dz. U. z 2010r.
Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527,
Nr 125, poz. 842) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych lub
specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje
osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby
lub innych przyczyn wymagają pomocy innych
osób, a są jej pozbawione.

2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi
opiekuńcze mogą być przyznane również osobom,
które wymagają pomocy innych osób, a rodzina lub
wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni,
zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
3. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz
w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
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4. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi
dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających
z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności,
świadczone przez osoby posiadające specjalistyczne
przygotowanie zawodowe.
§ 2. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze przyznaje się w trybie decyzji administracyjnej, określającej okres przyznania, zakres
świadczonych usług, miejsce świadczonych usług
oraz wysokość odpłatności, którą ponosi świadczeniobiorca, a także miejsce i termin dokonywania
wpłat za przyznane usługi.
2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo
innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej
przedstawiciela ustawowego w oparciu o rodzinny

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub przypadający na osobę w rodzinie w % (kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej = 100%)
do 150 %
od 151 % do 175 %
od 176 % do 200 %
od 201 % do 225 %
od 226 % do 250 %
od 251 % do 275 %
od 276 % do 300 %
od 301 % do 325 %
od 326 % do 350 %
od 351 % do 375 %
od 376 % do 400 %
powyżej 400 %
§ 4. Cenę jednej godziny usług ustala Ośrodek
Pomocy Społecznej na podstawie analizy kosztów
realizacji tego zadania, lub wynika ona z umowy
zawartej przez Ośrodek z podmiotem przyjmującym
zlecenie realizacji zadania.
§ 5. Opłata za usługi stanowi iloczyn ceny, o której mowa w § 4, wskaźnika odpłatności określonego
w procentach, o którym mowa w § 3 ust. 3, oraz
liczby godzin świadczonych usług w ciągu miesiąca.
§ 6. Osoby korzystające z usług zobowiązane są
do wnoszenia ustalonej odpłatności za świadczone
usługi do kasy OPS w terminie do 20 dnia każdego
miesiąca za miesiąc poprzedzający.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Pszczew.
21

Poz. 185

wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego oraz zaświadczenia o dochodach i stanie zdrowia.
§ 3. 1. Osoby korzystające z usług opiekuńczych
i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania ponoszą odpłatność.
2. Minimalny poziom dochodu, od którego jest
obliczana wysokość odpłatności, odpowiada aktualnie obowiązującemu kryterium dochodowemu osoby samotnie gospodarującej, o którym mowa
w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej.
3. Przedziały dochodu uzyskiwanego przez osobę samotnie gospodarującą lub przypadającego na
osobę w rodzinie określają następujące wskaźniki
odpłatności:
Wskaźniki odpłatności w % ustalone od ceny usługi
opiekuńczej lub specjalistycznej usługi opiekuńczej za
1 godzinę dla:
osoby samotnie gospodarująosoby w rodzinie
cej
nieodpłatnie
nieodpłatnie
5,00%
10,00%
10,00%
20,00%
15,00%
30,00%
20,00%
40,00%
25,00%
50,00%
30,00%
60,00%
35,00%
70,00%
40,00%
80,00%
45,00%
90,00%
50,00%
100,00%
100,00%
100,00%
§ 8. Traci moc: uchwała Nr XXI/154/04 Rady
Gminy Pszczew z dnia 27 października 2004r.
w sprawie szczególnych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak
również trybu ich pobierania.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Konrad Kiona
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UCHWAŁA NR XLIII/253/10
RADY GMINY PSZCZEW
z dnia 4 listopada 2010r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych
o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Pszczew i jej jednostkom organizacyjnym oraz
udzielania innych ulg w spłacie tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów 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 ze zmianami:
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, Nr 167, poz. 1759; 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 2009 Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U.
z 2010 Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 59 ust. 2
i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami:
Dz. U. z 2010 Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835)
uchwala się co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób oraz tryb umarzania należności pieniężnych
o charakterze cywilnoprawnym przypadających
Gminie Pszczew i jej jednostkom organizacyjnym
oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności,
warunków dopuszczalności pomocy publicznej
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie
pomoc publiczną, a także wskazuje organy do tego
uprawnione.
§ 2. Ilekroć w uchwale mowa o:
1) należności – rozumie się przez to należność
główną wraz z należnymi odsetkami i kosztami
dochodzenia należności (należności uboczne),
na dzień złożenia wniosku o umorzenie, odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie jej płatności na raty, przy czym kwoty należności tego
samego dłużnika z różnych tytułów nie ulegają
kumulacji;

niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty
codziennego użytku domowego, których łączna
wartość nie przekracza 6.000zł;
2) osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego by można egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu
należności nie przechodzi z mocy prawa na
osoby trzecie;
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty
wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej
należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;
5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny;
6) wyegzekwowanie należności zagraża egzystencji dłużnika;
7) nie można ustalić osoby dłużnika, jego miejsca
zamieszkania bądź siedziby;
2. Umorzenie należności może nastąpić na
wniosek dłużnika, natomiast w przypadkach o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 – również
z urzędu.
§ 4. 1. Umorzenie należności, za którą odpowiada więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą co do
wszystkich zobowiązanych.

2) dłużniku – rozumie przez to osobę fizyczną,
osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną
nie posiadającą osobowości prawnej;

2. Jeżeli umorzenie dotyczy tylko części należności, należy określić termin zapłaty pozostałej części.
Jeżeli dłużnik nie dotrzymał odroczonego terminu
zapłaty, niespłacona należność staje się natychmiast
wymagalna wraz z należnościami ubocznymi.

3) uldze w spłacie należności – rozumie się przez
to odroczenie terminu zapłaty należności lub
rozłożenie płatności na raty.

3. Umorzenie należności głównej powoduje wygaśnięcie należności ubocznych w całości lub
w takiej części, w jakiej wygasa należność główna.

§ 3. 1. Należność może zostać umorzona w całości lub w części, jeżeli wystąpi jedna z następujących
przesłanek:

4. Umorzenie może obejmować tylko należności
uboczne.

1) osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając
żadnego majątku albo pozostawiła majątek

§ 5. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym
interesem dłużnika lub interesem publicznym może
nastąpić, na wniosek dłużnika, odroczenie terminu
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zapłaty należności lub rozłożenie płatności należności na raty.
2. Od należności głównej, której termin zapłaty
odroczono lub której spłatę rozłożono na raty, nie
pobiera się odsetek ustawowych za okres od dnia
następującego po dniu złożenia wniosku do dnia
upływu terminu spłaty należności.
3. Jeżeli dłużnik nie spłacił w terminie lub w pełnej wysokości odroczonej należności, pozostała do
zapłaty należność, bądź rata należności staje się
wymagalna wraz z należnymi odsetkami począwszy
od dnia udzielenia ulgi.
4. Okres odroczenia lub rozłożenia na raty należności nie może przekroczyć 36 miesięcy.
§ 6. 1. Wniosek, o którym mowa w § 3 ust. 2 oraz
§ 5 ust. 1 powinien zawierać w szczególności:
1) szczegółowe informacje dotyczące wystąpienia
przesłanek uzasadniających umorzenie lub
udzielenie ulgi,
2) opis aktualnej sytuacji finansowej i rodzinnej
dłużnika będącego osobą fizyczną lub opis sytuacji ekonomicznej dłużnika będącego osoba
prawną,
2. W przypadku stwierdzenia, iż informacje zawarte we wniosku są niewystarczające, tzn. takie na
podstawie których nie można ustalić istnienia lub
nieistnienia przesłanek do udzielenia umorzenia lub
ulgi, organ uprawniony wzywa dłużnika do ich uzupełnienia.
3. Nieuzupełnienie przez dłużnika wniosku w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie go
bez rozpatrzenia.
§ 7. 1. Umorzenie należności oraz odroczenie
terminu spłaty całości lub części należności albo
rozłożenie płatności całości lub części należności na
raty następuje, w formie pisemnej, na podstawie
przepisów prawa cywilnego.
2. W przypadkach, o których mowa w § 3 ust. 1
pkt 1, 2, 3, 4, 5 i 7 umorzenie należności następuje
w formie jednostronnego oświadczenia woli.
3. Termin przewidziany na załatwienie wniosku
dłużnika w sprawie umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty wynosi 30 dni od dnia złożenia wniosku z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W przypadku konieczności uzupełnienia dokumentów 30 dniowy termin jest liczony od dnia
przedłożenia wymaganych dokumentów.
§ 8. Do umarzania należności i udzielania ulg
w spłacie należności uprawnieni są:
1) w zakresie należności przypadających Urzędowi
Gminy – Wójt Gminy,
2) w zakresie należności przypadających jednostkom podległym Gminie Pszczew:
a) kierownicy jednostek, jeżeli należność nie
przekracza 1.000zł,
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b) Wójt Gminy na wniosek kierownika jednostki, jeżeli należność przekracza kwotę określoną w pkt 2a.

§ 9. 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych są
zobowiązani przedłożyć Wójtowi Gminy Pszczew
sprawozdanie o zakresie udzielonych umorzeń oraz
ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny :
1) za okresy półroczne według stanu na dzień
30 czerwca,
2) za okresy roczne według stanu na dzień
31 grudnia
w terminie 30 dni od dnia upływu okresu
sprawozdawczego, zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały.
2. Wójt Gminy Pszczew przedkłada Radzie Gminy Pszczew zbiorczą informację o zakresie udzielonych umorzeń oraz ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny według stanu na
dzień 30 czerwca i 31 grudnia każdego roku, w terminach obowiązujących do składania informacji
o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz
sprawozdania z wykonania budżetu.
§ 10. 1. W stosunku do dłużników będących
przedsiębiorcami, stosowanie umorzeń określonych
w § 3 ust. 1 pkt 5 i 6 oraz ulg w spłacie należności
wskazanych w § 5 ust. 1 odbywa się w ramach pomocy de minimis, zgodnie z warunkami rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia
2006r. w sprawie zastosowania art. 87 i art. 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. z 2006r. UE L
379), rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1535/2007
z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie zastosowania
art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy
de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. L
337 z 21.12.2007r.)
2. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc de minimis na podstawie niniejszej uchwały wraz z wnioskiem o zastosowanie umorzenia lub ulg w spłacie
należności zobowiązany jest dołączyć następujące
dokumenty:
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis,
jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się
o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających
go lat albo oświadczenie o wielkości pomocy
de minimis otrzymanej w tym okresie, albo
oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy
w tym okresie;
2) informację o pomocy publicznej otrzymanej
w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie
których ma być przeznaczona pomoc de minimis na formularzu przewidzianym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r.
w sprawie zakresu informacji przedstawianych
przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311) oraz w odniesieniu do pomocy de minimis w rolnictwie na
formularzu przewidzianym w rozporządzeniu
Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r.
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w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810);
3) informację o sytuacji ekonomicznej, w tym
sprawozdanie finansowe za okres 3 ostatnich
lat obrotowych sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości.
§ 11. Zasad określonych w niniejszej uchwale nie
stosuje się w przypadkach, gdy umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty należności uregulowane
jest odrębnie w powszechnie obowiązujących przepisach.
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umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty
należności pieniężnych, do których nie stosuje się
przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa przypadających gminie lub jej jednostkom organizacyjnym
oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Pszczew.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Konrad Kiona

§ 12. Traci moc uchwała Nr XXXIX/283/06 Rady
Gminy Pszczew z dnia 10 sierpnia 2006 roku
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu

Załącznik
do uchwały Nr XLIII/253/10
Rady Gminy Pszczew
z dnia 4 listopada 2010r.
Sprawozdanie
o zakresie udzielonych umorzeń oraz ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny
za okres……………..…
Lp.

Przyczyna zastosowania umorzenia/ulgi

Wykaz dłużników

1.

2.

3.

1. Umorzenia-ogółem w tym:
1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając
żadnego majątku albo pozostawiła majątek
niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty
6 000zł,
2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by
egzekwować należność, a odpowiedzialność
z tytułu należności nie przechodzi z mocy
prawa na osoby trzecie;
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że
w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska
się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia
i egzekucji tej należności lub postępowanie
egzekucyjne okazało się nieskuteczne
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej uległa likwidacji:
5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny;
6) wyegzekwowanie należności zagraża egzystencji dłużnika;
7) nie można ustalić osoby dłużnika, jego
miejsca zamieszkania bądź siedziby

Tytuł należności
4.

Kwota
5.
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Odroczenia terminu zapłaty należności ogółem w tym uzasadnione:
1) ważnym interesem dłużnika
2) interesem publicznym

3.

Rozłożenie płatności na raty -ogółem, w tym
uzasadnione:
1) ważnym interesem dłużnika
2) interesem publicznym
..................................
(dzień, miesiąc, rok)

................................
(główny księgowy)

.................................
(kierownik jednostki)
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UCHWAŁA NR XXXII/290/10
RADY GMINY ŻARY
z dnia 4 listopada 2010r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mirostowice Dolne
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
- tekst jednolity ze. zm.1), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm. 2),
w oparciu o uchwałę Nr XXII/200/09 Rady Gminy
Żary z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mirostowice Dolne i po
stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żary uchwalonej
uchwałą Nr XXXI/277/10 Rady Gminy Żary z dnia
30 września 2010r. uchwala się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Przedmiotem uchwały jest miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego wsi Mirostowice Dolne.
2. Granice terenu objętego planem określone
zostały na rysunku planu, stanowiącym załącznik
graficzny do niniejszej uchwały.
3. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:
1) załącznik graficzny Nr 1 – rysunek planu w skali
1: 1 000 wraz z wyrysem ze zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego;
2) załącznik Nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do
publicznego wglądu projektu planu;
3) załącznik Nr 3 – rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich fi-

nansowania, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych.
§ 2. 1. Przedmiotem ustaleń planu jest przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową, infrastrukturę techniczną i komunikację.
2. Na obszarze objętym niniejszą uchwałą wyodrębnia się tereny wydzielone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, które przeznacza się pod:
1) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczoną symbolem MN;
2) zieleń urządzoną, oznaczoną symbolem ZP;
3) drogi wewnętrzne, oznaczone symbolem KDW;
4) infrastrukturę techniczną, oznaczoną symbolem
E – elektroenergetyka.
§ 3. 1. Ustalenia planu w obszarze, o którym
mowa w § 1 ust. 2, zawarte są w treści niniejszej
uchwały, obejmującej:
1) rozdział 1, zawierający przepisy ogólne;
2) rozdział 2, zawierający przepisy obowiązujące
w całym obszarze objętym planem, określające:
a) zasady przeznaczenia terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
lub różnych zasadach zagospodarowania;
b) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
c) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
d) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
e) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
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szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości;

g) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji;
h) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej;
i)
j)

sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
stawkę procentową, służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

3) rozdział 3, zawierający przepisy dotyczące wydzielonych stref, określające szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
4) rozdział 4, zawierający warunki zagospodarowania dla poszczególnych terenów, określające:
a) przeznaczenie terenów;
b) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;
5) rozdział 5, zawierający przepisy końcowe.
2. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu:
1) granica obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) symbole literowe przeznaczenia terenów;
5) symbole liczbowe wyróżniające teren.
3. Pozostałe, niewymienione w ust. 2 elementy
rysunku planu, jak np. treść podkładu mapowego,
mają charakter informacyjny i nie są ustaleniami
planu.
§ 4. Ilekroć jest mowa o:
1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą
uchwałę, o ile z treści zapisu nie wynika inaczej;
2) planie – należy przez to rozumieć wszystkie
ustalenia dotyczące obszaru objętego niniejszą
uchwałą;
3) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
4) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 niniejszej
uchwały;
5) terenie – należy przez to rozumieć obszar o tożsamym rodzaju przeznaczenia, wyznaczony na
rysunku planu liniami rozgraniczającymi
i oznaczony symbolem literowym;

Poz. 187

6) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to
rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, który
dominuje w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi, obejmujący min. 51% powierzchni nieruchomości lub/i min. 51% powierzchni całkowitej wszystkich budynków istniejących i planowanych, położonych w jej
granicach;
7) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to
rozumieć rodzaj przeznaczenia inny niż podstawowy, który uzupełnia i wzbogaca użytkowanie podstawowe i nie może zaistnieć bez
przeznaczenia podstawowego;
8) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć definicję zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie, z dopuszczeniem w bryle budynku lokalnych dominant o indywidualnych wysokościach, z zastrzeżeniem, iż rzut dominanty
nie może przekroczyć 10% powierzchni zabudowy tego budynku;
9) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni zabudowy, tj. największą obszarowo powierzchnię poziomego rzutu
jednej kondygnacji naziemnej, liczonej po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych
wszystkich obiektów budowlanych, wraz z budynkami gospodarczymi i pomocniczymi, występującymi w obrębie danej nieruchomości;
10) kondygnacji – należy przez to rozumieć kondygnację nadziemną;
11) nieuciążliwej działalności usługowej – należy
rozumieć taki rodzaj usług, który nie wywołuje
uciążliwości dla otoczenia w rozumieniu przepisów prawa budowlanego;
12) zagospodarowaniu tymczasowym – należy
przez to rozumieć dotychczasowy sposób korzystania z terenu, do momentu wprowadzenia
zainwestowania zgodnego z ustaleniami planu;
13) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez
to rozumieć granicę poza którą nie może być
wysunięto lico obiektu kubaturowego, z dopuszczeniem jej nieznacznego naruszenie dla
zadaszeń wejściowych, dachu, wykuszy, balkonów i elementów wystroju architektonicznego;
14) reklamie wielkogabarytowej – należy przez to
rozumieć wolnostojące, trwale związane z gruntem urządzenie reklamowe, w tym umieszczane
na elementach konstrukcyjnych, obiektach budowlanych lub ogrodzeniach, którego przynajmniej jeden z wymiarów przekracza 4,0m;
15) strefie technicznej – należy przez to rozumieć
strefy od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej obejmujące pasy terenu wzdłuż sieci,
pozwalające na stały lub okresowy dostęp operatora kontrolującego stan sieci, a w przypadku
awarii - na jej usunięcie, ustalane na podstawie
rodzaju sieci, średnicy i głębokości jej posadowienia.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 6

– 584 –

Rozdział 2
Przepisy obowiązujące w całym obszarze objętym
planem
§ 5. 1. Ustala się zasady przeznaczenia terenów.
2. Tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi
mogą być zagospodarowane wyłącznie na cele
zgodne z podstawowym przeznaczeniem lub łącznie
z przeznaczeniem dopuszczalnym, zgodnie z ustaleniami określonymi w zapisach niniejszej uchwały,
w tym warunkami zagospodarowania dla poszczególnych terenów, zawartymi w rozdziale 4.
3. W ramach terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, obok zagospodarowania zgodnego
z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym,
mogą występować miejsca postojowe dla samochodów osobowych, sieci i urządzenia infrastruktury
technicznej oraz zieleń urządzona, o ile z treści
uchwały zapisów szczegółowych nie wynika inaczej.
§ 6. 1. Ustala się zasady ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego w stosunku do wszelkich działań budowlanych, w szczególności dotyczących realizacji obiektów, budowy ogrodzeń, instalacji elementów reklamowanych i obiektów małej architektury.
2. Nakazuje się:
1) dbanie o docelowe ukształtowanie linii zabudowy, zieleni i ogrodzeń od strony dróg;
2) zachowanie odpowiednich gabarytów budynków w zakresie ich wysokości, formy dachu
i układu kalenicy oraz podziałów stolarki okiennej, w dostosowaniu do cech lokalnego krajobrazu i wartościowych elementów występujących w okolicy;
3) realizację w granicach każdej nieruchomości
terenów biologicznie czynnych, do których należą tereny zieleni niskiej – trawniki, zieleni
średniej - krzewy, zieleni wysokiej – drzewa.
3. Dopuszcza się:
1) lokalizację budynków w granicach między sąsiednimi działkami, z zachowaniem wyznaczonej na rysunku planu nieprzekraczalnej linii zabudowy;
2) przeznaczenie pasa terenu pomiędzy linią zabudowy, a linią rozgraniczającą teren pod realizację:
a) utwardzonego wjazdu na teren działki;
b) dojścia do budynku;
c) zadaszonego i osłoniętego miejsca pod pojemniki na śmieci;
d) miejsc do parkowania;
e) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
f)

zieleni urządzonej i elementów małej architektury.

4. Zakazuje się:

Poz. 187

1) stosowania materiałów wykończeniowych typu: blacha trapezowa i falista oraz siding;
2) lokalizacji reklam wielkogabarytowych;
3) realizacji ogrodzeń z prefabrykatów betonowych.
§ 7. 1. Ustala się zasady ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego.
2. Zakazuje się lokalizowania inwestycji należących do przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z przepisami odrębnymi, z wyjątkiem obiektów
i urządzeń związanych z komunikacją oraz infrastrukturą techniczną.
3. W zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem nakazuje się stosowanie paliw ekologicznych, o niskiej zawartości związków siarki.
4. W zakresie ochrony powierzchni ziemi i środowiska przed odpadami:
1) nakazuje się:
a) gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych zgodnie z regulacjami obowiązującymi
w gminie;
b) zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi organicznej, odpowiednie zdeponowanie oraz ponowne wykorzystanie przy robotach ziemnych związanych z realizacją inwestycji;
2) dopuszcza się wykorzystanie dla potrzeb niwelacji terenu mas ziemnych, stanowiących grunt
rodzimy,
usuwany
lub
przemieszczany,
w związku z realizacją przedsięwzięcia lub realizacją elementów zagospodarowania terenu,
z zastrzeżeniem przepisów o ograniczeniu
zmian naturalnego ukształtowania.
5. W zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniem nakazuje się uszczelnianie powierzchni komunikacyjnych, w tym placów, dróg i parkingów.
6. W zakresie ochrony terenów zieleni i wartości
krajobrazowych nakazuje się:
1) utrzymanie, w miarę możliwości, istniejącej zieleni, z dopuszczeniem wycinki w sytuacji konieczności wprowadzenia niezbędnych rozwiązań z zakresu inwestycji, w tym dotyczących infrastruktury technicznej i komunikacji oraz porządkowania struktury osadniczej, pod warunkiem wyrównania strat poniesionych w strukturze zieleni;
2) zachowanie, w miarę możliwości, naturalnego
ukształtowania terenu;
3) kształtowanie nowej zieleni w sposób niekolidujący z zabudową, wprowadzanie nasadzeń,
przy uwzględnieniu docelowej wysokości i rozłożystości.
7. W zakresie ochrony przed hałasem – tereny
oznaczone na rysunku planu symbolami „MN”
- wskazuje się jako przyporządkowane rodzajowi
„tereny mieszkaniowe”, z dopuszczalnym poziomem hałasu określonym w przepisach odrębnych.
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§ 8. 1. Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
2. Osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne na obszarze objętym planem, w przypadku ujawnienia w trakcie prac przedmiotu, które posiada cechy zabytku, zobowiązuje się do:
1) wstrzymania wszelkich prac mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;
2) zabezpieczenia przy użyciu dostępnych środków tego przedmiotu i miejsca jego odkrycia;
3) niezwłocznego zawiadomienia o powyższym
wojewódzkiego konserwatora zabytków lub
Wójta Gminy Żary, który jest obowiązany niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 3 dni przekazać wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przyjęte zawiadomienie.
§ 9. 1. Ustala się wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.
2. Na obszarze objętym planem przestrzenie publiczne stanowią drogi oraz zieleń urządzona.
3. Nakazuje się zagospodarowywanie terenów
komunikacji pieszej w sposób umożliwiający poruszanie się po nich osobom niepełnosprawnym.
4. Na terenie przestrzeni publicznych:
1) dopuszcza się:
a) realizację małej architektury, zieleni i akcentów plastycznych;
b) stosowanie
elementów
użytkowych,
w szczególności ławek, lamp oświetleniowych itp.;
c) realizację ścieżek rowerowych;
2) zakazuje się:
a) grodzenia terenów, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych pod realizację obiektów infrastruktury technicznej oraz miejsc lokalizacji
urządzeń rekreacyjno – sportowych, o ile
wymagają tego względy bezpieczeństwa;
b) lokalizacji urządzeń reklamowych.
§ 10. 1. Ustala się szczegółowe zasady i warunki
scalania i podziału nieruchomości.
2. W obszarze objętym planem nie występują tereny podlegające scaleniu.
3. Dopuszcza się możliwość łączenia wydzielonych działek budowlanych.
4. Wszystkie ustalenia zdefiniowane dla dzielonej nieruchomości są jednocześnie obowiązujące
dla każdej z nowo powstałych działek.
5. Postuluje się przeprowadzenie podziałów nieruchomości zgodnie z liniami postulowanymi, wyznaczonymi na rysunku planu.
6. W przypadku innego podziału niż określony
w ust. 5:
1) nakazuje się:

Poz. 187
a) uwzględnienie istniejącego i projektowanego
uzbrojenia, z zachowaniem pasów eksploatacyjnych według zasad określonych przez
dysponentów sieci;
b) zachowanie minimalnej powierzchni wydzielanej działki budowlanej - 400m2 oraz minimalnej szerokości działki 18,0m.;

2) zakazuje się wtórnych podziałów terenów przeznaczonych pod drogi oznaczone na rysunku
planu symbolem KDW oraz terenów zieleni
urządzonej, oznaczonej symbolem ZP;
3) dopuszcza się:
a) na wszystkich terenach wydzielanie działek
pod urządzenia infrastruktury technicznej
o wielkości zapewniającej dostęp i obsługę
tych urządzeń, pod warunkiem umożliwienia
właściwego korzystania z dzielonej nieruchomości;
b) wydzielanie działek o powierzchniach mniejszych niż określone w pkt 1 lit. b, w celu powiększenia działek przyległych.
§ 11. 1. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji.
2. Podstawowy układ komunikacji drogowej, obsługujący teren, stanowi droga powiatowa zlokalizowana poza granica opracowania.
3. Uzupełnienie układu komunikacji stanowią
projektowane drogi wewnętrzne oznaczone na rysunku planu symbolem KDW.
4. W granicach pasów drogowych dopuszcza się
realizację:
1) wszelkich elementów związanych bezpośrednio
z komunikacją drogową, rowerową i pieszą;
2) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
3) elementów małej architektury;
4) zieleni.
5. W sytuacji przebudowy, rozbudowy i budowy
elementów układu komunikacji należy uwzględnić
projektowane oraz istniejące sieci uzbrojenia terenu,
z dopuszczeniem ich przełożenia na koszt administratora drogi i na warunkach uzgodnionych z gestorem danej sieci.
§ 12. 1. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.
2. Ustala się ogólne zasady uzbrojenia terenów:
1) trasy projektowanych głównych sieci infrastruktury technicznej należy, w miarę możliwości, prowadzić w liniach rozgraniczających
dróg,
z uwzględnieniem
umieszczenia
w przekroju poprzecznym ulic wszystkich projektowanych docelowo sieci;
2) wzdłuż istniejących i projektowanych przebiegów sieci i przyłączy należy zachować pasy robocze o szerokości uzależnionej od ich typu
i średnicy, ustalone indywidualnie przez wła-
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ściwego dysponenta sieci, na których nie należy sytuować budynków, nasadzać drzew, lokalizować elementów małej architektury;
3) dopuszcza się:
a) zmianę przebiegu i parametrów sieci infrastruktury technicznej oraz możliwość ich
przełożenia na koszt władających terenem,
na warunkach ustalonych z gestorem danej
sieci, o ile nie narusza to struktury danej sieci, nie pogarsza warunków obsługi i nie narusza interesów osób trzecich;
b) realizację inwestycji infrastruktury technicznej, których przebieg wynika z zapisów planu
lub przepisów odrębnych i nie wynika z rysunku planu;
c) realizację sieci na terenie inwestora, za zgodą
właściciela i na warunkach określonych przez
dysponenta sieci.
3. W zakresie zaopatrzenia w wodę:

Poz. 187
8. W zakresie telekomunikacji:

1) ustala się zapewnienie dostępu do istniejącej
lub rozbudowanej sieci telekomunikacyjnej;
2) nakazuje się skablowanie sieci;
3) wszelkie zadania inwestycyjne w fazie projektowania każdorazowo uzgadniać z telekomunikacją Polską SA (Pion techniczny Obsługi Klienta Region Zachodni) w zakresie występowania
kolizji z urządzeniami telekomunikacyjnymi.
4) dopuszcza się lokalizację infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu.
§ 13. 1. Ustala się sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania
terenów.
2. Zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych, za wyłączeniem obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów stanowiących
zaplecze budowlane dla realizowanej inwestycji.

1) ustala się docelowo realizację wiejskiej sieci
wodociągowej i pełne zaopatrzenie w wodę
z tej sieci;

3. Nakazuje się likwidację tymczasowego zagospodarowania, w przypadku możliwości realizacji
przeznaczenia zgodnego z ustaleniami planu.

2) dopuszcza się możliwość budowy studni, do
czasu realizacji sieci wodociągowej;

§ 14. Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
w wysokości 0,1% wzrostu wartości nieruchomości.

3) nakazuje się zapewnienie wymaganego zaopatrzenia wodnego do celów przeciwpożarowych.
4. W zakresie odprowadzenia ścieków bytowych
i komunalnych oraz wód opadowych i roztopowych,
zwanych dalej ściekami:
1) zakazuje się wprowadzania ścieków bytowych
i komunalnych do gruntu;
2) dopuszcza się:
a) budowę szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości, do czasu realizacji systemu kanalizacji,
b) odprowadzanie wód opadowych na terenach
mieszkaniowych w granicach własnej nieruchomości.
5. W zakresie gospodarki odpadami – nakazuje
się usuwanie nieczystości poprzez gromadzenie na
terenie działek odpadów stałych, z uwzględnieniem
ich segregacji i wywóz ich na wysypisko przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo.
6. W zakresie elektroenergetyki:
1) ustala się pokrycie zapotrzebowania z istniejącej lub rozbudowanej sieci elektroenergetycznej;
2) dopuszcza się realizację stacji transformatorowych na terenie własnym inwestora, jego kosztem i staraniem stosownie do potrzeb.
7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło - nakazuje
się dostawę ciepła dla celów grzewczych i bytowych
poprzez wykorzystanie nieuciążliwych źródeł ciepła,
w tym: energii elektrycznej, gazu, oleju opałowego
lub innych niekonwencjonalnych ekologicznych
źródeł.

Rozdział 3
Przepisy dotyczące wydzielonych stref, określające
szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy
§ 15. 1. Wyznacza się strefę niekorzystnych warunków budowlanych, w granicach której:
1) ustala się:
a) skonstruowanych i głęboko posadowionych
fundamentach na warstwach gruntów, które
nie zmienią właściwości geotechnicznych,
b) poprzedzenie lokalizacji obiektów rozpoznaniem geologicznym;
2) zakazuje się realizacji kondygnacji podziemnych oraz budowy obiektów podziemnych,
z wyjątkiem sieci infrastruktury technicznej.
2. Ustala się strefy techniczne niewyznaczone
graficznie na rysunku planu, dla istniejących i projektowanych sieci, o szerokości uzależnionej od ich
średnicy i typu, ustalone indywidualnie przez właściwego dysponenta sieci, w granicach których zakazuje się lokalizacji zabudowy i trwałych nasadzeń.
Rozdział 4
Warunki zagospodarowania dla poszczególnych
terenów
§ 16. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu
symbolami MN.
2. Ustala się przeznaczenie terenów:
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1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu;
2) dopuszczalne: nieuciążliwa działalność usługowa, handlowa lub rzemieślnicza, realizowana
wyłącznie na zasadzie wykorzystania części budynku mieszkalnego, zajmująca maksymalnie
30% powierzchni całkowitej budynku, pod warunkiem zagwarantowania właściwej obsługi
w zakresie: dojazdów, dostaw, miejsc parkingowych, składowania odpadów.
3.
Zagospodarowanie
i wskaźniki:

terenu,

parametry

1) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30%
powierzchni działki;
2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna
- 50% powierzchni działki;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:
a) 12,0m od strony lasów,
b) 6,0m od linii rozgraniczających drogi oznaczone na rysunku planu symbolami KDW1
i KDW2, tereny zieleni urządzonej oznaczone
na rysunku planu symbolami ZP i teren infrastruktury technicznej oznaczony na rysunku planu symbolem E;
4) program parkingowy i garażowy:
a) dla zabudowy mieszkaniowej - nie mniej niż
1 miejsce postojowe lub garaż;
b) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - nie mniej niż dodatkowe 1 miejsce postojowe na każde 25m² powierzchni
użytkowej lokalu.
4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
1) ustala się:
a) wysokość zabudowy:
mieszkaniowej - do 2 kondygnacji, w tym
poddasze użytkowe, ale nie więcej niż
9,0m.;
gospodarczej i pomocniczej, w tym garaży
– 1 kondygnacja, ale nie wyższa niż 4,0m.;
b) elewacje budynków z materiałów tradycyjnych;
c) kolory tynków ścian: pastelowe ciepłe;
2) w zakresie geometrii dachu ustala się:
a) dla zabudowy mieszkaniowej - dachy dwuspadowe w naturalnym kolorze dachówki ceramicznej, o pokryciu ceramicznym lub dachówkopodobnym, o zbliżonej estetyce i kącie ich nachylenia od 22o do 45o i nadwieszonych okapach;
b) dla budynków gospodarczych i pomocniczych – dachy indywidualne, nawiązujące
układem, spadkiem i kolorystyką do budynku
mieszkalnego.

Poz. 187

§ 17. 1. Wyznacza się tereny zieleni urządzonej,
oznaczone na rysunku planu symbolem ZP.
2. Ustala się przeznaczenie terenów:
1) podstawowe – parki, skwery, zieleńce;
2) dopuszczalne:
a) place gier i zabaw;
b) tereny wypoczynku;
c) ścieżki piesze, rowerowe, elementy małej architektury.
3. Zasady zagospodarowania terenu, parametry
i wskaźniki:
1) ustala się minimalną powierzchnię biologicznie
czynną - 90% powierzchni terenu;
2) nakazuje się:
a) kompleksowe zagospodarowanie terenów
poprzez realizację elementów małej architektury, oświetlenia i zieleni;
b) zachowanie pasa o szerokości min. 5,0m
umożliwiającego dostęp do rowu, stanowiącego wschodnią granicę planu;
3) zakazuje się lokalizacji obiektów kubaturowych,
w tym również tymczasowych;
4) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej.
§ 18. 1. Wyznacza się tereny dróg wewnętrznych,
oznaczone na rysunku planu symbolem KDW.
2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) ustala się budowę nowych elementów układu
komunikacyjnego wraz z budową sieci uzbrojenia technicznego;
2) dopuszcza się:
a) realizację elementów związanych z obsługą
komunikacji;
b) stosowanie indywidualnych rozwiązań w zakresie nawierzchni, oświetlenia, zieleni, elementów małej architektury.
3. Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu - ustala się minimalną szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających wynoszącą:
1) 10,0m – dla dróg oznaczonych symbolem
KDW1;
2) 6,0m – dla drogi oznaczonej symbolem KDW2.
§ 19. 1. Wyznacza się teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, oznaczony na rysunku
planu symbolem E.
2. Ustala się przeznaczenie terenu:
1) podstawowe - stacja transformatorowa wraz
z przynależnym zagospodarowaniem terenu;
2) dopuszczalne:
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a) wszelkie urządzenia i sieci infrastruktury
technicznej,
b) zieleń izolacyjna.
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się:

§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i podlega publikacji
na stronie internetowej Gminy Żary.
Przewodniczący Rady
Marian Peszek
----------------------------------------------------------1

a) aby uciążliwości bądź szkodliwości dla środowiska wywołane przez obiekt i urządzenia
nie wykraczały poza granice terenu, na którym są zlokalizowane i tym samym nie powodowały konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania;
b) zagwarantowanie dojazdu dla obsługi technicznej terenu i zagospodarowania;
2) dopuszcza się grodzenie terenu.
Rozdział 5
Przepisy końcowe
§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Żary.

Poz. 187

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, 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 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 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106,
poz. 675.
2
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r.
Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz.1492, Dz. U. z 2005r. Nr 113, poz. 954,
Nr 130, poz. 1087, Dz. U. z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225,
poz. 1635, Dz. U. z 2007r. Nr 127, poz. 880, Dz. U. z 2008r. Nr 199,
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz.1413, Dz. U. z 2010r.
Nr 24, poz.124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804,
Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz.1043.
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Poz. 187
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXII/290/10
Rady Gminy Żary
z dnia 4 listopada 2010r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXII/290/10
Rady Gminy Żary
z dnia 4 listopada 2010r.
ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU PLANU

Poz. 187, 188

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 216, ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy Żary rozstrzyga, co następuje:

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.)
Rada Gminy Żary rozstrzyga, co następuje:
Do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Mirostowice Dolne wyłożonego
do publicznego wglądu wraz z prognozą skutków
wpływu ustaleń planu na środowisko w siedzibie
Urzędu Gminy w Żarach przy Al. Jana Pawła II 6
w dniach od 23 lipca 2010r. do 13 sierpnia 2010r.,
nie wniesiono uwag zgodnie z wykazem uwag stanowiących integralną część dokumentacji formalno
– prawnej prac planistycznych.
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXII/290/10
Rady Gminy Żary
z dnia 4 listopada 2010r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
dotyczy sposobu realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania
zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Mirostowice Dolne.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.),
art. 7 ust. 1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

1) z ustaleń zawartych w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mirostowice Dolne obejmującego tereny w granicach określonych w załączniku graficznym Nr 1 wynika, że realizacja zapisanych
w nim zadań z zakresu infrastruktury technicznej, pociąga za sobą wydatki z budżetu gminy,
w zakresie realizacji zadań własnych;
2) inwestycje i nakłady wynikające z realizacji zapisów przedmiotowej uchwały, w zakresie budowy i rozbudowy infrastruktury technicznej,
które są niezbędne dla prawidłowego i uporządkowanego zagospodarowania terenu objętego planem, będą finansowane ze środków:
a) budżetowych gminy, wg harmonogramu
planowanych do realizacji inwestycji oraz zadań wprowadzanych w kolejnych latach do
budżetu przez Radę Gminy Żary;
b) pozabudżetowych, w tym z funduszy Unii Europejskiej;
c) wynikających z porozumień, w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego;
d) własnych inwestorów, na terenie posiadanych przez nich nieruchomości;
e) własnych operatorów sieci.
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UCHWAŁA NR XLI/224/10
RADY GMINY KRZESZYCE
z dnia 5 listopada 2010r.
w sprawie likwidacji zakładu budżetowego i utworzeniu na jego bazie jednostki budżetowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 87
ust 1 pkt. 2, art. 88 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające
ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r.
Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 2
i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240
z 2010r. Nr 28, poz. 146), Rada Gminy w Krzeszycach
uchwala, co następuje:
§ 1. Z dniem 31 grudnia 2010r. likwiduje się zakład budżetowy – Przedszkole Gminne w Kołczynie
w celu przekształcenia w jednostkę budżetową.
§ 2. 1. Na likwidatora zakładu budżetowego wyznacza się dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Kołczynie – dyrektora przedszkola.

2. Czynności likwidacyjne obejmują :
1) przeprowadzenie inwentaryzacji wszystkich aktywów i pasywów zgodnie z przepisami ustawy
o rachunkowości, w tym ustalenie należności
i zobowiązań oraz ustalenie stanu środków obrotowych i majątku trwałego znajdującego się
w użytkowaniu zakładu budżetowego,
2) zamknięcie rachunków bankowych i ksiąg rachunkowych zakładu budżetowego, zgodnie
z przepisami ustawy o rachunkowości,
3) sporządzenie sprawozdań i bilansu zamknięcia
zakładu budżetowego,
4) zakończenie likwidacji następuje wg stanu na
dzień 31.12.2010r.
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§ 3. 1. Z dniem 1 stycznia 2011 roku tworzy się
jednostkę budżetową pod nazwą Przedszkole Gminne w Kołczynie z siedzibą przy ulicy Sulęcińskiej 27.

4. Środki pieniężne pozostałe w dniu likwidacji
na rachunku zakładu budżetowego podlegają przekazaniu na rachunek budżetu Gminy Krzeszyce.

2. Pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni likwidowanego zakładów budżetowych, zgodnie
z art. 100 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy
wprowadzające ustawę o finansach publicznych,
stają się z dniem 1 stycznia 2011r. pracownikami
nowo utworzonej jednostki budżetowej, zachowując
dotychczasowe warunki pracy i płacy.

5. Należności i zobowiązania likwidowanego zakładu budżetowego według stanu na dzień likwidacji
przejmuje nowo utworzona jednostka budżetowa.

3. Zadania realizowane przez zakład budżetowy
oraz mienie znajdujące się w użytkowaniu likwidowanego zakładu budżetowego według stanu na
dzień likwidacji przejmuje nowo utworzona jednostka budżetowa.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Krzeszyce.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Tomaszewski
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UCHWAŁA NR XLI/225/10
RADY GMINY KRZESZYCE
z dnia 5 listopada 2010r.
w sprawie likwidacji zakładu budżetowego i utworzeniu na jego bazie jednostki budżetowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 87
ust 1 pkt. 2, art. 88 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające
ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r.
Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 2
i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240
z 2010r. Nr 28, poz. 146), Rada Gminy w Krzeszycach
uchwala, co następuje:
§ 1. Z dniem 31 grudnia 2010r. likwiduje się zakład budżetowy – Przedszkole Gminne w Krzeszycach w celu przekształcenia w jednostkę budżetową.
§ 2. 1. Na likwidatora zakładu budżetowego wyznacza się dyrektora przedszkola.
2. Czynności likwidacyjne obejmują :
1) przeprowadzenie inwentaryzacji wszystkich aktywów i pasywów zgodnie z przepisami ustawy
o rachunkowości, w tym ustalenie należności
i zobowiązań oraz ustalenie stanu środków obrotowych i majątku trwałego znajdującego się
w użytkowaniu zakładu budżetowego,
2) zamknięcie rachunków bankowych i ksiąg rachunkowych zakładu budżetowego, zgodnie
z przepisami ustawy o rachunkowości,
3) sporządzenie sprawozdań i bilansu zamknięcia
zakładu budżetowego,
4) zakończenie likwidacji następuje wg stanu na
dzień 31.12.2010r.
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§ 3. 1. Z dniem 1 stycznia 2011 roku tworzy się
jednostkę budżetową pod nazwą Przedszkole Gminne w Krzeszycach z siedzibą przy ulicy Skwierzyńskiej 4.
2. Pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni likwidowanego zakładów budżetowych, zgodnie
z art. 100 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy
wprowadzające ustawę o finansach publicznych,
stają się z dniem 1 stycznia 2011r. pracownikami
nowo utworzonej jednostki budżetowej, zachowując
dotychczasowe warunki pracy i płacy.
3. Zadania realizowane przez zakład budżetowy
oraz mienie znajdujące się w użytkowaniu likwidowanego zakładu budżetowego według stanu na
dzień likwidacji przejmuje nowo utworzona jednostka budżetowa.
4. Środki pieniężne pozostałe w dniu likwidacji
na rachunku zakładu budżetowego podlegają przekazaniu na rachunek budżetu Gminy Krzeszyce.
5. Należności i zobowiązania likwidowanego zakładu budżetowego według stanu na dzień likwidacji
przejmuje nowo utworzona jednostka budżetowa.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Krzeszyce.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Tomaszewski
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UCHWAŁA NR XLI/231/10
RADY GMINY KRZESZYCE
z dnia 5 listopada 2010r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rudnica
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 późn. zmianami) uchwala się co następuje:
§ 1. Nadaje się nazwę ulicy obejmującej działkę
Nr ewidencyjny 396 w miejscowości Rudnica
o brzmieniu: Leśna
§ 2. Wyrys z mapy miejscowości Rudnica z zaznaczoną ulicą stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Tomaszewski
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLI/231/10
Rady Gminy Krzeszyce
z dnia 5 listopada 2010r.
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UCHWAŁA NR XLI/239/10
RADY GMINY KRZESZYCE
z dnia 5 listopada 2010r.
zmieniająca Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszycach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h i art. 40 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r., Nr 142,
poz. 1591 z późn. zmianami) w zw. z art. 16 ust. 1
ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U.
z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zmianami) uchwala
się co następuje:

„Dyrektora zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy
w trybie otwartego i konkurencyjnego naboru”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Krzeszyce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

§ 1. W Statucie Gminnej Ośrodka Kultury
w Krzeszycach, przyjętym uchwałą Nr XXXVI/175/06
Rady Gminy Krzeszyce z dnia 2 czerwca 2006r.
w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury
w Krzeszycach wprowadza się zmiany w ten sposób,
że § 1 ust. 11 otrzymuje brzmienie:

Przewodniczący Rady
Jerzy Tomaszewski
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UCHWAŁA NR XLI/240/10
RADY GMINY KRZESZYCE
z dnia 5 listopada 2010r.
zmieniająca Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszycach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h i art. 40 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zmianami) uchwala się co następuje:
§ 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Krzeszycach, przyjętym uchwałą
Nr XVI/88/2000 Rady Gminy Krzeszyce z dnia
31 marca 2000r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krzeszycach
wprowadza się zmiany w ten sposób, że § 7
ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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„Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt
Gminy w trybie otwartego i konkurencyjnego
naboru, zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Krzeszyce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Tomaszewski
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UCHWAŁA NR XLI/241/10
RADY GMINY KRZESZYCE
z dnia 5 listopada 2010r.
zmieniająca Statut Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Krzeszycach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h i art. 40 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zmianami) uchwala się co następuje:
§ 1. W Statucie Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Krzeszycach, przyjętym uchwała Nr XXXVI/176/06 Rady Gminy Krzeszyce z dnia
2 czerwca 2006r. w sprawie Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół
w Krzeszycach wprowadza się zmiany w ten sposób,
że § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Dyrektora Zespołu zatrudnia i zwalnia Wójt
Gminy w trybie otwartego i konkurencyjnego
naboru, zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Krzeszyce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Tomaszewski
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UCHWAŁA NR XLI/242/10
RADY GMINY KRZESZYCE
z dnia 5 listopada 2010r.
zmieniająca Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszycach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h i art. 40 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r., Nr 142,
poz. 1591 z późn. zmianami) w zw. z art. 16 ust. 1
ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U.
z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zmianami) uchwala
się co następuje:
§ 1. W Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej
w Krzeszycach, przyjętym uchwałą Nr XXXVI/174/06
Rady Gminy Krzeszyce z dnia 2 czerwca 2006r.
w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna
w Krzeszycach wprowadza się zmiany w ten sposób,
że § 7 ust. 11 otrzymuje brzmienie:
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„Kierownika Biblioteki zatrudnia i zwalnia Wójt
Gminy w trybie otwartego i konkurencyjnego
naboru”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Krzeszyce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Tomaszewski
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UCHWAŁA NR L/423/2010
RADY GMINY LUBISZYN
z dnia 5 listopada 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/250/2009 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie
utworzenia Przedszkola Gminnego w Lubiszynie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.), art. 58 ust. 6 w zawiązku z art. 5c pkt 1 i 14a
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:

„§ 1a. Przedszkole Gminne w Lubiszynie jest
jednostką budżetową Gminy Lubiszyn”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lubiszyn.

§ 1. W uchwale Nr XXIX/250/2009 Rady Gminy
Lubiszyn z dnia 24 marca 2009r. w sprawie utworzenia Przedszkola Gminnego w Lubiszynie, po § 1 dodaje się § 1a w następującym brzmieniu:

Przewodniczący Rady
Eugeniusz Leśniewski

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
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UCHWAŁA NR L/426/2010
RADY GMINY LUBISZYN
z dnia 5 listopada 2010r.
w sprawie podwyższenia minimalnych kwot zasiłku okresowego na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 4,
art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku
o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009r.
Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), Rada Gminy Lubiszyn
uchwala, co następuje:
§ 1. Ze względu na wielodzietność rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Lubiszyn, które posiadają troje i więcej dzieci, podwyższa się minimalną kwotę zasiłku okresowego w roku 2010 do wysokości 150% różnicy między kryterium dochodowym
rodziny a dochodem tej rodziny.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lubiszyn.
§ 3. Traci moc: uchwała Rady Gminy w Lubiszynie Nr XLV/384/2010r. z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie: podwyższenia minimalnych kwot zasiłku okresowego na rok 2010.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Eugeniusz Leśniewski
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UCHWAŁA NR XXXVII/233/2010
RADY GMINY SIEDLISKO
z dnia 5 listopada 2010r.
w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z sal wiejskich na terenie Gminy
Siedlisko
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 4
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada
Gminy Siedlisko uchwala:
REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAL WIEJSKICH NA
TERENIE GMINY SIEDLISKO
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Brak treści
1. Regulamin określa zasady korzystania oraz
wynajmowania sal wiejskich na terenie Gminy Siedlisko.
2. Celem działania sal wiejskich jest:
a) organizacja imprez dla mieszkańców wsi,
b) organizacja spotkań sołtysa i rady sołeckiej
z organizacjami i środowiskami lokalnymi,
c) organizacja spotkań organizacji lokalnych
działających na terenie wsi np. Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne,
Rady Rodziców działające przy placówkach
oświatowych,
d) promowanie sportu na wsi, podejmowanie
działań rekreacyjnych,
e) promocja gminy.
3. Sale wiejskie są ogólnodostępnymi obiektami
publicznymi, w związku z tym użytkownicy zobowiązani są do:
a) zachowania porządku i czystości,
b) poszanowania mienia publicznego,
c) kulturalnego zachowania się.
Rozdział 2
Zarządzanie majątkiem sal wiejskich
§ 2. Brak treści
1. Sale wiejskie stanowią własność Gminy Siedlisko.
2. Sale wiejskie mogą być:
a) odpłatnie wynajmowane,
b) nieodpłatnie udostępniane na zebrania wiejskie organizowane przez Gminę Siedlisko,
zebrania i spotkania organizowane przez sołtysów, rady sołeckie, organizacje społeczne
działające w środowisku wiejskim (Koła Go-

spodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, Rady Rodziców działające przy placówkach oświatowych).
3. Wójt Gminy Siedlisko może wyrazić zgodę na
zwolnienie z opłaty za wynajęcie sali wiejskiej na
zorganizowanie zabawy tanecznej przez radę sołecką bądź organizacje społeczne działające w środowisku wiejskim (Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze
Straże Pożarne, Rady Rodziców działające przy placówkach oświatowych). Organizacje te są jednak
zobowiązane do uiszczenia kosztów zużycia energii
elektrycznej, wody oraz kosztów odprowadzania
(wywozu) ścieków.
4. Opiekunem sali wiejskiej w danej miejscowości jest sołtys wsi działający w imieniu Wójta Gminy.
5. Z pomieszczeń sali wiejskiej można korzystać
po wcześniejszym uzgodnieniu w Urzędzie Gminy
Siedlisko, gdzie prowadzony jest rejestr wynajmu
sal wiejskich bądź u sołtysa wsi.
Rozdział 3
Wynajem sal wiejskich
§ 3. 1. Wynajęcia sal wiejskich odbywają się odpłatnie zgodnie ze stawkami ustalonymi Zarządzeniem Wójta Gminy Siedlisko.
2. Środki uzyskane z wynajęcia sal wiejskich stanowią dochód Gminy.
3. Podstawą wynajęcia sali wiejskiej jest złożenie
pisemnego wniosku o wynajęcie, który musi zawierać:
a) imię i nazwisko oraz adres osoby wynajmującej,
b) rodzaj imprezy na którą wynajmowana jest
sala wiejska,
c) datę i planowany czas korzystania z sali wiejskiej,
d) zobowiązanie do pokrycia strat, naprawy
uszkodzonych urządzeń, elementów stanowiących wyposażenie, powstałych w trakcie
wynajęcia sali wiejskiej.
4. Przy każdorazowym przekazaniu sali wiejskiej
(wynajem lub bezpłatnie) sołtys wsi wraz z osobą na
rzecz, której następuje przekazanie (organizator)
sprawdzają stan pomieszczeń, urządzeń oraz wyposażenia, spisują stany liczników (wody i energii).
Strony podpisują stosowny protokół, czynność ta
zostaje powtórzona przy oddawaniu obiektu.
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5. Za ewentualne uszkodzenia odpowiada organizator korzystający z sali wiejskiej. Winien on usunąć powstałe usterki w terminie wskazanym przez
sołtysa wsi. W przypadku niezastosowania się do
powyższych wytycznych, szkoda zostanie naprawiona z budżetu gminy a osoba korzystająca z sali wiejskiej zostanie obciążona kosztami naprawy.

Poz. 197, 198
b) ogrzewania,
i wody,

dostaw

energii

elektrycznej

c) odbioru ścieków i odpadów.
Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Siedlisko.

Rozdział 4
Finansowanie sal wiejskich
§ 4. 1. Utrzymanie obiektów sal wiejskich finansowane jest bezpośrednio z budżetu gminy.

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

2. Gmina ponosi koszty utrzymania sali wiejskiej
w zakresie:

Przewodnicząca Rady
Małgorzata Chilicka

a) remontów i modernizacji,
33

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

198
34

UCHWAŁA NR XXXVII/234/2010
RADY GMINY SIEDLISKO
z dnia 5 listopada 2010r.
w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz w sprawie
sposobu określenia obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli realizujących obowiązki określone dla
stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin
Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia
26 stycznia Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97,
poz. 674 ze zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii
Lubuskiego Kuratora Oświaty uchwala się, co następuje:

Lp.
1.

2.

3.

§ 1. Dyrektorowi szkoły (zespołu) i przedszkola
oraz wicedyrektorowi szkoły obniża się tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42
ust. 3 Karty Nauczyciela i określa się go w poniższej
tabeli:

Stanowisko kierownicze
Dyrektor przedszkola czynnego do 5 godz. dziennie liczącego:
- 2 oddziały
- 3 i więcej oddziałów
Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godz. dziennie liczącego:
- 2 oddziały
- 3 oddziały
- 4-5 oddziałów
- 6 i więcej oddziałów
Dyrektor szkoły (zespołu) każdego typu liczącej:
- do 4 oddziałów
- 5-6 oddziałów
- 7-8 oddziałów
- 9-16 oddziałów
- 17 i więcej oddziałów
Wicedyrektor szkoły (zespołu) liczącej:
-9-16 oddziałów
- 17 i więcej oddziałów

§ 2. Ustalony w § 1 tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczy
i opiekuńczy odnosi się także do nauczycieli, którym
powierzono funkcje dyrektora lub wicedyrektora
w zastępstwie nauczycieli powołanych do pełnienia

Tygodniowy wymiar zajęć
20
18
12
10
8
6
8
6
5
4
3
8
7

tych funkcji z tym, że obowiązuje on tych nauczycieli
od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w której zlecono nauczycielowi pełnienie
funkcji dyrektora lub wicedyrektora, a ustaje z koń-
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cem miesiąca, w którym nauczyciel zaprzestał pełnić
funkcję.
§ 3. 1. Nauczycielom realizującym etat łączony,
tj. prowadzącym zajęcia o różnym obowiązkowym
wymiarze godzin w ramach jednego etatu, ustala się
pensum proporcjonalne w odniesieniu do łącznej
liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Poz. 198, 199, 200

i opiekuńczych dla nauczyciela pedagoga, nauczyciela logopedy i nauczyciela psychologa wynosi
20 godzin.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

2. Godziny realizowane powyżej tak ustalonego
pensum stanowią godziny ponadwymiarowe zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela.

Przewodnicząca Rady
Małgorzata Chilicka

§ 4. Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego
wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych
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UCHWAŁA NR LII/64/2010
RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU
z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania oraz do
wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących pomocy materialnej o charakterze
socjalnym
Na podstawie art. 90m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz art. 39 ust. 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala
się, co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zbąszynka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2011 roku.

§ 1. Upoważnia się Kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zbąszynku do prowadzenia postępowania oraz do wydawania decyzji administracyjnych
w sprawach dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie Gminy Zbąszynek.

Przewodniczący Rady
Jan Mazur
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UCHWAŁA NR XXXV/226/2010
RADY GMINY BRZEŹNICA
z dnia 10 listopada 2010r.
w sprawie nadania statutu Gminnemu Zakładowi Usługowemu w Brzeźnicy - jednostce budżetowej
Gminy Brzeźnica
Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. pkt 2, art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t. jedn. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) oraz art. 11 ust 2, art. 12 ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Brzeźnica
uchwala Statut Gminnego Zakładu Usługowego
w Brzeźnicy.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne.
§ 1. Gminny Zakład Usługowy w Brzeźnicy jest
jednostką organizacyjną Gminy Brzeźnica działającą
w formie jednostki budżetowej.
§ 2. Siedzibą Gminnego Zakładu Usługowego
jest miejscowość Brzeźnica ul. Zielonogórska
Nr 20 A.
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§ 3. 1. Gminny Zakład Usługowy używa pieczęci
o treści: Gminny Zakład Usługowy w Brzeźnicy 68
-113 Brzeźnica ul. Zielonogórska Nr 20 A
2. W pieczęci Gminnego Zakładu Usługowego
oprócz nazwy i adresu mogą być uwidocznione numery telefonów. NIP i REGON.
§ 4. Gminny Zakład Usługowy działa w szczególności na podstawie:
1. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.),
2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1540
z późn. zm.),
3. ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43
z późn. zm.),
4. uchwały Rady Gminy w Brzeźnicy z dnia 29 października 2010r. Nr XXXIV/223 /2010 w sprawie
likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą
„Zakład Usługowy w Brzeźnicy” w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą
„Gminny Zakład Usługowy w Brzeźnicy”,
5. niniejszego statutu.
Rozdział 2
Przedmiot działania jednostki.
§ 5. Do podstawowej działalności Gminnego Zakładu Usługowego w Brzeźnicy należy:
1) zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie oraz oczyszczanie ścieków,
2) zarządzanie i gospodarowanie obiektami
i urządzeniami służącymi zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odprowadzaniu
ścieków,
3) wywóz odpadów stałych i płynnych,
4) utrzymanie i konserwacja terenów zielonych
i zadrzewień,
5) utrzymania gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, w tym
zimowego i letniego utrzymania dróg,
6) administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych,
7) wykonywanie usług budowlanych, transportowych i melioracyjnych,
8) lokalny transport zbiorowy,
9) utrzymanie infrastruktury liniowej – sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i rowów odwadniających,
10) wykonywanie usług rolniczych a w szczególności:

Poz. 200
a) prasowanie słomy i siana,
b) zbiór zbóż i rzepaku kombajnem,
c) wywóz obornika,
d) koszenie trawy,
e) wykonywanie orek

11) usługi związane z dostępem do wewnętrznej
sieci informatycznej gminy
12) pozostała indywidualna działalność usługowa.
Rozdział 3
Struktura organizacyjna jednostki.
§ 6. 1. Działalnością Gminnego Zakładu Usługowego kieruje kierownik, który reprezentuje go na
zewnątrz, odpowiada za jego funkcjonowanie, dobór
pracowników oraz powierzone składniki majątkowe.
2. Kierownika powołuje i odwołuje Wójt Gminy.
3. Kierownik jest upoważniony do dokonywania
czynności prawnych w zakresie pełnomocnictwa
udzielonego mu przez Wójta Gminy.
4. Wewnętrzną organizacje oraz szczegółowy zakres działania Gminnego Zakładu Usługowego, podział czynności i odpowiedzialności osób pełniących
kierownicze i samodzielne funkcje określa Regulamin Organizacyjny opracowany przez kierownika,
który podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy.
Rozdział 4
Gospodarka finansowa jednostki.
§ 7. Gminny Zakład Usługowy prowadzi gospodarkę finansową wg zasad określonych dla jednostek budżetowych.
§ 8. Podstawą gospodarki finansowej jest plan
finansowy jednostki budżetowej obejmujący dochody i wydatki.
§ 9. Gminny Zakład Usługowy prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.
§ 10. Gminny Zakład Usługowy posiada odrębny
rachunek bankowy w banku sprawującym obsługę
kasową budżetu gminy.
Rozdział 5
Mienie Gminnego Zakładu Usługowego.
§ 11. Gminny Zakład Usługowy prowadzi działalność na bazie mienia przekazanego w zarząd po
zlikwidowanym zakładzie budżetowym oraz nabytego w toku prowadzenia działalności inwestycyjnej.
§ 12. Majątek Gminnego Zakładu Usługowego
stanowi własność Gminy Brzeźnica.
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Poz. 200, 201, 202

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

Rozdział 6
Postanowienia końcowe.
§ 13. Za przestrzeganie postanowień statutu odpowiedzialność ponosi kierownik Gminnego Zakładu Usługowego.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie
czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku.

§ 14. Zmiany statutu mogą być dokonywane
w trybie właściwym do jego nadania.

Przewodniczący Rady
Janusz Wygnaniec

39

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

201
40

UCHWAŁA NR L/570/2010
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE
z dnia 10 listopada 2010r.
w sprawie w sprawie realizacji i współfinansowania procesu dokumentacyjnego przebudowy dróg
wojewódzkich
Na podstawie art. 8 ust. 2a i 18 ust. 2 pkt. 11 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
art. 8 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1590 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Postanawia się zawrzeć z Województwem
Lubuskim porozumienie dotyczące przyjęcia obowiązku realizacji i współfinansowania procesu dokumentacyjnego przebudowy dróg wojewódzkich
realizowanego pn.: „Przebudowa skrzyżowania ulic
Nowej i Stanisława Wyspiańskiego w ciągu drogi
wojewódzkiej Nr 286 i 138 oraz przebudowy ulicy
Fryderyka Chopina na odcinku od skrzyżowania
z ulicą Nową do granicy Państwa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 138 w m. Gubin”.
§ 2. 1. Gmina Gubin o statusie miejskim zobowiązuje się zapewnić w terminie do 30 czerwca 2011
dokumentację projektową przebudowy dróg wy-

mienionych w § 1 oraz sfinansować 50% kosztów
realizacji, nie więcej niż 119.011zł.
2. Obowiązek, o którym mowa w ustępie
1 obejmuje w szczególności:
1) projekt budowlano - wykonawczy, wszystkich
branż,
2) projekt podziału działek wraz z załącznikami
wymaganymi do wniosku o ZRiD
3) złożenie wniosku o uzyskanie decyzji ZRiD
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gubina.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Leszek Ochotny
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UCHWAŁA NR L/573/2010
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE
z dnia 10 listopada 2010r.
w sprawie zasad korzystania z Wyspy Teatralnej
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się co
następuje:
§ 1. 1. Wyspa Teatralna jest ozdobą miasta Gubin i podlega ochronie. Trosce wszystkich mieszkańców powierza się drzewa, krzewy, trawniki
i urządzenia znajdujące się na Wyspie Teatralnej.

2. Każdy ma prawo do nieodpłatnego wejścia na
teren Wyspy Teatralnej swobodnego korzystania ze
znajdujących się tam urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem. Ograniczenia w tym zakresie mogą
wynikać wyłącznie z przyczyn związanych z pracami
przy wykonywaniu napraw, remontów lub inwestycji.
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3. Prowadzenie na terenie Wyspy Teatralnej
prowadzenie działalności handlowej oraz wszelkiej
innej działalności gospodarczej wymaga zgody zarządcy.
§ 2. Zabrania się na terenie Wyspy Teatralnej:
1) poruszania się wszelkimi środkami mechanicznymi z wyjątkiem rowerów, wózków inwalidzkich bądź innych pojazdów posiadających pisemną zgodę zarządcy oraz pojazdów służbowych gospodarki komunalnej podczas wykonywania prac.
2) płoszenia ptaków i innych zwierząt tam żyjących,
3) wprowadzania psów i innych zwierząt,

Poz. 202, 203

7) używania materiałów pirotechnicznych za wyjątkiem imprez organizowanych na podstawie
odrębnych zezwoleń.
§ 3. Obowiązki zarządcy terenów objętych niniejszą uchwałą pełni Naczelnik Wydziału Komunalnego
i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gubinie.
§ 4. O wszelkich zauważonych nieprawidłowościach należy niezwłocznie informować zarządcę,
policję i straż miejską.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gubina.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

4) palenia ognisk bez zgody zarządcy,

Przewodniczący Rady
Leszek Ochotny

5) biwakowania i rozbijania namiotów,
6) organizowania imprez bez stosownej zgody zarządcy,
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UCHWAŁA NR L/575/2010
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE
z dnia 10 listopada 2010r.
w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,
w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do
udzielenia tych ulg .
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 59
ust. 1 – 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.
zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc
publiczną oraz wskazuje organ i osoby uprawnione
do udzielenia tych ulg.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) należnościach - należy przez to rozumieć należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny; należność główna, odsetki za zwłokę,
koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego, według stanu na dzień złożenia wniosku,
przypadające Gminie Gubin o statusie miejskim
i jej jednostkom organizacyjnym;
2) ulgach - należy przez to rozumieć umorzenie,
odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności w całości lub części;

3) dłużniku - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zobowiązaną do zapłacenia należności;
4) przedsiębiorcy- należy rozumieć każdą osobę,
która prowadzi działalność produkcyjną, dystrybucyjną lub usługową.
5) organie uprawnionym - należy przez to rozumieć organ lub osoby wskazane w niniejszej
uchwale, uprawnione do udzielania ulg.
§ 3. 1. Należności mogą być na wniosek dłużnika
umarzane w całości lub w części, ich spłata może
być odraczana lub rozkładana na raty w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub
interesem publicznym, w szczególności jeżeli :
1) dłużnik nieprowadzący działalności gospodarczej, ze względu na trudną sytuację finansową
nie jest w stanie spłacić należności, a jej wyegzekwowanie może zagrozić egzystencji lub dalszemu funkcjonowaniu dłużnika;
2) dłużnik prowadzący działalność gospodarczą
znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji ekonomicznej, z zastrzeżeniem, że nie spełnia kryteriów określonych w pkt 9 – 11 Wytycznych
wspólnotowych dotyczących pomocy państwa
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w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych
przedsiębiorstw
(Dz.
Urz.
UE
C
244
z 1.10.2004r.)

§ 6. 1. Udzielenie ulg następuje w formie pisemnej, na podstawie przepisów prawa cywilnego,
w tym ugody zawartej z dłużnikiem.

2. Od należności, której spłatę odroczono lub
rozłożono na raty, odsetki ustawowe są naliczane do
dnia złożenia wniosku o udzielenie ulgi, włącznie
z tym dniem.

2. Odmowa udzielenia ulgi następuje w formie
oświadczenia woli organu uprawnionego.

3. Jeżeli dłużnik nie dokonał zapłaty odroczonej
należności lub nie zapłacił którejkolwiek z rat w wyznaczonym terminie albo w pełnej wysokości, niespłacona należność staje się natychmiast wymagalna w całości wraz z należnymi odsetkami, liczonymi
od dnia następującego po upływie pierwotnego
terminu wymagalności do dnia zapłaty.
4. W przypadku, gdy umorzenie dotyczy części
należności, organ uprawniony wyznacza termin
spłaty pozostałej części należności z zastrzeżeniem,
że w razie jego niedotrzymania oświadczenie woli
dotyczące udzielonej ulgi traci moc i należność staje
się wymagalna w całości wraz z należnymi odsetkami, liczonymi od dnia następującego po upływie
pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty.
5. W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego
do tej samej należności są zobowiązane inne osoby,
należności mogą zostać umorzone na wniosek dłużnika tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.
§ 4. 1. Należności mogą być umarzane w całości
z urzędu, jeżeli :
1) osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając
żadnego majątku albo pozostawiła majątek
niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty
codziennego użytku domowego, których łączna
wartość nie przekroczy kwoty 6 000zł;
2) osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu
należności nie przechodzi z mocy prawa na
osoby trzecie;
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty
wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej
należności lub postępowanie egzekucyjne stało
sie nieskuteczne;
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji.
§ 5. 1. Organami uprawnionymi do udzielania
ulg są :
1) Burmistrz Miasta Gubina
2) Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, jeżeli wartość należności nie przekracza
20 000zł

3. Umorzenie należności stanowi podstawę odpisu w księgach rachunkowych.
4. W przypadkach, o których mowa w § 4 ust. 1,
umorzenie należności następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli organu uprawnionego.
§ 7. 1. Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności dłużnik składa organowi uprawnionemu.
2. Wniosek winien zawierać uzasadnienie wskazujące na wystąpienie okoliczności, o których mowa
w § 3 ust. 1 oraz propozycję ulg.
3. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wskazane w nim okoliczności oraz dodatkowo dłużnik:
1) osoba fizyczna - składa informacje o sytuacji
majątkowej, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały;
2) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - składa dokumenty świadczące o sytuacji finansowej.
4. Organ uprawniony dokonuje weryfikacji
wniosku w zakresie jego kompletności i może wezwać dłużnika do jego uzupełnienia w terminie
14 dni, z pouczeniem, że niezastosowanie się do
wezwania w wyznaczonym terminie spowoduje
pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
§ 8. 1. W przypadkach, w których ulga stanowić
będzie pomoc publiczną udzielenie jej następuje
zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE)
Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie
stosowania art. 87 i art. 88 Traktatu do pomocy
de minimis(Dz. Urz. L 379 z 28.12.2006r.).
2. Łączna wartość pomocy udzielanej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie może
przekroczyć równowartości dopuszczalnej wartości
pomocy, o której stanowi Rozporządzenie wymienione w ust. 1.
3. Wartość udzielonej pomocy de minimis podlega kumulacji z każdą inną pomocą de minimis
uzyskaną w różnych formach i różnych źródeł
w okresie trzech kolejnych lat kalendarzowych oraz
z każdą pomocą inną niż de minimis, otrzymaną
w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych.
4. W celu uzyskania pomocy, o której mowa
w ust. 1 przedsiębiorca zobowiązany jest zgodnie
z art. 37 ust. 1 ustawy o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r.
Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) do przedstawienia organowi udzielającemu pomocy:
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1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis,
jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się
o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go
lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy
de minimis otrzymanej w tym okresie, albo
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy
w tym okresie;
2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy
de minimis, dotyczących w szczególności
wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących
się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma
być przeznaczona pomoc de minimis.

Poz. 203, 204

§ 9. Traci moc uchwała Nr X/115/2007 Rady
Miejskiej w Gubinie z dnia 9 sierpnia 2007r. w sprawie: szczegółowych zasad umarzania wierzytelności
Gminy Gubin o statusie miejskim oraz jednostek
organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje sie przepisów ustawy
Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie
tych należności, a także wskazania organów do tego
uprawnionych, z późniejszymi zmianami.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Leszek Ochotny
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UCHWAŁA NR XXXVI/233/10
RADY MIEJSKIEJ W KARGOWEJ
z dnia 10 listopada 2010r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Na podstawie art. 9a ust. 15 w związku z art. 6 ust. 2
pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, między innymi
organizując pracę zespołu interdyscyplinarnego.
2. Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania
określone w gminnym programie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz w ramach realizacji założeń Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Rozdział 2
Tryb i sposób powoływania i odwoływania
członków
§ 2. 1. Burmistrz Kargowej pisemnie zawiadamia
organizacje i instytucje o obowiązku wytypowania
swoich przedstawicieli do pracy w zespole interdyscyplinarnym w liczbie, o której mowa w § 3.
2. Organizacje i instytucje w terminie 7 dni od
daty otrzymania zawiadomienia zgłaszają przedstawicieli wytypowanych do pracy w zespole i załączają
pisemną zgodę wskazanej osoby na udział w pracach zespołu.
§ 3. Do prac zespołu interdyscyplinarnego powołani zostaną przedstawiciele instytucji i organizacji
działających na terenie gminy Kargowa, a w szczególności:

1) Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej – minimum 1 przedstawiciel;
2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Kargowej – minimum
1 przedstawiciel;
3) Posterunku Policji w Kargowej – minimum
1 przedstawiciel;
4) jednostek oświatowych – minimum 3 przedstawicieli, po jednym z każdej jednostki edukacji;
5) lekarza rodzinnego – minimum 1 przedstawiciel;
6) organizacji
pozarządowych
1 przedstawiciel;

–

minimum

7) Urzędu Miejskiego w Kargowej – minimum
1 przedstawiciel;
8) kuratorzy sądowi ds. nieletnich oraz ds. dorosłych – sprawy karne – minimum 1 przedstawiciel
§ 4. Burmistrz spośród zgłoszonych przedstawicieli powołuje zarządzeniem zespół interdyscyplinarny w składzie minimum 10 osób.
§ 5. Członkowie zespołu wybierają ze swojego
składu
1) przewodniczącego zespołu;
2) zastępcę przewodniczącego;
3) sekretarza zespołu;
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§ 6. 1. Zespół Interdyscyplinarny powiadamia pisemnie Burmistrza Kargowej o wyborze Przewodniczącego.

6. Uchwały zespołu zapadają zwykłą większością
głosów w obecności co najmniej połowy składu
zespołu, w głosowaniu jawnym

2. Przewodniczący może zostać odwołany na
podstawie:

7. Uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego jest obowiązkowe.

1) uzasadnionego pisemnego wniosku co najmniej 5 członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

§ 10. 1. Posiedzenia zespołu zwołuje przewodniczący zespołu, a gdy jest to niemożliwe – zastępca
przewodniczącego.

2) pisemnej rezygnacji Przewodniczącego,

2. Na wniosek co najmniej 1/3 składu zespołu
przewodniczący obowiązany jest zwołać posiedzenie
zespołu

3) uzasadnionego, pisemnego wniosku Burmistrza Kargowej.
§ 7. Burmistrz Kargowej może odwołać członka
zespołu interdyscyplinarnego w następujących sytuacjach:
1) pisemnej rezygnacji członka;
2) na wniosek instytucji, która go delegowała do
pracy w zespole interdyscyplinarnym;
3) na wniosek przewodniczącego zespołu w uzasadnionych przypadkach.
§ 8. Zmiany, uzupełnienie, poszerzenie w składzie zespołu następuje w trybie właściwym dla jego
powołania.
Rozdział 3
Warunki funkcjonowania Zespołu
interdyscyplinarnego
§ 9. 1. Praca zespołu odbywa się na posiedzeniach.
2. Posiedzenia organizowane są głównie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej. Mogą być również organizowane w siedzibach poszczególnych
instytucji/organizacji, które wytypowały przedstawicieli do składu Zespołu Interdyscyplinarnego.
3. Z każdego posiedzenia zostaje sporządzony
protokół zawierający: listę obecności, tematykę
omawianych spraw ogólnych, przypadki indywidualne, opis działań do podjęcia.
4. W posiedzeniach zespołu musi uczestniczyć
co najmniej połowa jego składu.
5. Zespół podejmuje swoje decyzje w formie
uchwał.
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3. Pracami zespołu interdyscyplinarnego kieruje
przewodniczący zespołu, a gdy jest to niemożliwe
- zastępca przewodniczącego lub sekretarz.
§ 11. Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego zobowiązany jest do przedkładania Radzie
Miejskiej sprawozdań z pracy zespołu w terminach:
1) do 31 lipca roku, którego sprawozdanie dotyczy
– sprawozdanie półroczne;
2) do 31 stycznia roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy – sprawozdanie
roczne.
§ 12. Szczegółowy zakres prac zespołu, w tym
kompetencje przewodniczącego zespołu, zastępcy
przewodniczącego oraz sekretarza zespołu zostaną
określone w regulaminie pracy opracowanym przez
zespół i zatwierdzonym przez Burmistrza Kargowej
w drodze zarządzenia.
§ 13. Siedziba zespołu interdyscyplinarnego
mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kargowej.
§ 14. Na wniosek przewodniczącego zespołu,
podczas pierwszego posiedzenia zespołu, dokonuje
się wyboru zastępcy przewodniczącego zespołu oraz
sekretarza zespołu spośród pozostałych członków
zespołu większością głosów w głosowaniu jawnym.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Józef Dżumbelak
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UCHWAŁA NR XXXVI/246/10
RADY GMINY TRZEBIEL
z dnia 10 listopada 2010r.
w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności
Pożytku Publicznego
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) art. 41g ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego, zwaną dalej Radą powołuje w drodze
zarządzenia Wójt Gminy Trzebiel w liczbie 8 członków, w tym:
1) 2 przedstawicieli Rady Gminy Trzebiel,
2) 2 przedstawicieli Wójta Gminy Trzebiel,
3) 4 przedstawicieli organizacji pozarządowych
oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.).
2. Rada jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym oraz pomocniczym Wójta Gminy Trzebiel
w zakresie określonym w niniejszej uchwale.
3. Członkowie Rady wykonują swoje funkcje społecznie.

6. W Radzie pierwszej kadencji przedstawiciele
organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 są powoływani przez Wójta
Gminy Trzebiel spośród inicjatorów powołania Rady.
§ 3. Kadencja Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego trwa dwa lata.
§ 4. 1. Wójt Gminy Trzebiel odwołuje członka
Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
przed upływem kadencji:
1) na jego wniosek,
2) z własnej inicjatywy w przypadku swoich
przedstawicieli,
3) na wniosek organizacji, którą reprezentuje,
4) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach.
2. W razie śmierci lub odwołania członka Rady
Wójt Gminy Trzebiel uzupełnia jej skład na okres do
końca kadencji zgodnie z § 2.
§ 5. Do zadań Rady należy w szczególności:

§ 2. 1. Przedstawicieli Rady Gminy Trzebiel
wskazuje przewodniczący Rady Gminy.

1) opiniowanie projektów strategii rozwoju Gminy,

2. Kandydatów na przedstawicieli organizacji
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy wskazują organizacje nie później niż na 30 dni przed upływem kadencji Rady.
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania kandydatur
wraz z terminem, do którego zgłoszenia należy dokonać publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Trzebiel na 60 dni przed upływem
kadencji Rady.

2) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej organizacji pozarządowych oraz
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,

3. Organizacje pozarządowe wskazują swoich
przedstawicieli do składu Rady poprzez złożenie do
Wójta Gminy Trzebiel wniosku zawierającego dane
kandydatów do składu Rady wraz z ich pisemną
zgodą na kandydowanie.

4) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących
funkcjonowania organizacji pozarządowych
oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
ustawy,

4. Zgłoszenia dokonane po terminie nie są rozpatrywane.
5. W przypadku zgłoszenia przez podmioty wymienione w § 2 ust. 2 większej liczby kandydatów
niż określona w § 1 ust. 1 pkt 3, o powołaniu w skład
Rady decyduje kolejność zgłoszenia przy jednoczesnym zachowaniu zasady reprezentatywności
w zakresie form prawnych i rodzajów ich działalności.

3) opiniowanie projektów rocznych lub wieloletnich programów współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi,

5) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji
publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy,
6) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do
realizacji przez organizacje pozarządowe oraz
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.
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§ 6. Termin wyrażenia przez Rade opinii wynosi
14 dni od daty doręczenia dokumentów do zaopiniowania. Nieprzedstawienie opinii w terminie
oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
§ 7. 1. Rada, na pierwszym posiedzeniu, wybiera
ze swojego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady.
2. Odwołanie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego lub sekretarza następuje w takim samym
trybie co powołanie, na wniosek co najmniej 1/3
członków Rady.

Poz. 205, 206

7. Protokół z posiedzenia sporządza sekretarz,
a w przypadku jego nieobecności, osoba wskazana
przez przewodniczącego obrad.
8. Do protokołu załącza się listę obecności członków Rady i innych osób uczestniczących w posiedzeniu oraz podjęte uchwały.
§ 9. 1. Rada podejmuje decyzje w postaci
uchwał.
2. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością
głosów.
3. W przypadku równego podziału głosów decyduje głos przewodniczącego.

§ 8. 1. Rada pracuje na posiedzeniach jawnych
przy udziale co najmniej połowy składu Rady.

4. Uchwały Rady podpisuje przewodniczący obrad.

2. Posiedzenia Rady zwoływane są przez przewodniczącego lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady, z tym, że pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Wójt Gminy Trzebiel niezwłocznie po jej powołaniu.

5. Uchwały podjęte przez Radę doręcza się Wójtowi Gminy Trzebiel w terminie 7 dni od daty ich
podjęcia.

3. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy do roku.
4. Zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia doręcza się członkom Rady na co najmniej 7 dni przed
jego terminem. W zawiadomieniach wskazuje się
termin, miejsce oraz porządek obrad.
5. Pracami Rady kieruje przewodniczący lub wiceprzewodniczący.

§ 10. Obsługę administracyjną i biurową Rady
zapewnia Urząd Gminy Trzebiel.
§ 11. Rada przedkłada Wójtowi Gminy Trzebiel
w terminie do dnia 31 marca każdego roku pisemne
sprawozdanie z jej działalności w roku poprzednim.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Trzebiel.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

6. Z każdego posiedzenia Rady sporządzany jest
protokół.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Rygiel
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UCHWAŁA NR XXXVI/247/10
RADY GMINY TRZEBIEL
z dnia 10 listopada 2010r.
w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej
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) i art. 19c ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Uchwała określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej podjętej przez
mieszkańców Gminy Trzebiel bezpośrednio lub za
pośrednictwem organizacji pozarządowych lub
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 ze
zmianami), w celu wspólnego zrealizowania zadania

publicznego na rzecz społeczności lokalnej zwanych
w dalszej części wnioskodawcą.
2. W oparciu o niniejszą uchwałę mogą być realizowane zadania należące do zadań własnych
gminy wymienione w art. 19b ust. 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami).
§ 2. 1. Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej
składa się do Wójta Gminy Trzebiel.
2. Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej musi
zawierać w szczególności:
1) nazwę przedsięwzięcia,
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2) szczegółowy zakres rzeczowy przedsięwzięcia
wraz z propozycją harmonogramu realizacji,

kowych wyjaśnień i informacji w ustalonym terminie.

3) termin i miejsce realizacji inicjatywy lokalnej,

2. Niezastosowanie się do wezwania powoduje
wykluczenie podmiotu z postępowania o udzielenie
dotacji.

4) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji
przedsięwzięcia, w tym:
a) całkowity koszt,
b) wnioskowaną wysokość dofinansowania
oraz planowany sposób jej wydatkowania,
c) oświadczenie o zgromadzonych środkach
własnych,
d) informacje o ewentualnych innych źródłach
finansowania,

3. Wzór wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej stanowi załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 5. Decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości
podejmuje Wójt Gminy Trzebiel po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji Rady ds. Budżetu, Rolnictwa,
Gospodarki Gminy i Mienia Komunalnego,
uwzględniając w szczególności:

5) informacje o grupie inicjatywnej,

1) celowość inicjatywy z punktu widzenia potrzeb
społeczności lokalnej,

6) informacje na temat dotychczasowych zadań
realizowanych we współpracy z administracją
publiczną,

2) ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu
rzeczowego zadania,

7) imiona i nazwiska osób reprezentujących grupę
inicjatywną wraz z podpisami.

3) ocenę możliwości realizacji przedsięwzięcia
przez Wnioskodawcę,

3. Do wniosku można dołączyć w szczególności:
1) kosztorys inwestorski,
2) projekt budowlany,
3) decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie realizacji zadania właściwemu organowi,
4) w przypadku organizacji pozarządowych
i podmiotów wymienionych w § 1 – kopię odpisu z rejestru lub wyciągu z ewidencji lub innych dokumentów potwierdzających status
prawny i umocowanie osób reprezentujących,
5) w przypadku osób fizycznych, w tym komitetów
społecznych i nieformalnych grup mieszkańców – pisemne oświadczenie wszystkich
uczestników potwierdzające ich zaangażowanie
w realizację przedsięwzięcia wskazanego we
wniosku wraz ze wskazaniem osób, które będą
ich reprezentować.
§ 3. Wnioski, o których mowa w § 2 składać należy w sekretariacie Urzędu Gminy Trzebiel w terminie do 30 sierpnia każdego roku z uwzględnieniem
terminu realizacji w następnym roku budżetowym.
§ 4. 1. Wójt może wezwać wnioskodawcę do
przedłożenia innych dokumentów, niezbędnych
w celu rozpatrzenia wniosku oraz do złożenia dodat-

4) deklarowany wkład własny Wnioskodawcy,
a w szczególności wkład pracy społecznej w realizację inicjatywy lokalnej,
5) analizę dotychczasowej działalności Wnioskodawcy, w tym rzetelność i terminowość realizacji zadań i ich rozliczeń.
§ 6. O sposobie rozpatrzenia wniosku informuje
się wnioskodawcę w terminie 30 dni od daty rozpatrzenia wniosku.
§ 7. W przypadku przyjęcia wniosku do realizacji
Gmina Trzebiel zawiera umowę z Wnioskodawcą
o realizacje inicjatywy lokalnej.
§ 8. Rozliczenie wykonania zadania i wykorzystania dotacji następuje na podstawie sprawozdania
z wykonania zadania, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Trzebiel.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Grzegorz Rygiel
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UCHWAŁA NR XXXVI/249/10
RADY GMINY TRZEBIEL
z dnia 10 listopada 2010r.
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Trzebiel
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 21 ust. 1
pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (t. j. Dz. U.
z 2005r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. W skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Trzebiel wchodzą lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy, które mogą być przedmiotem najmu
lub zamiany na rzecz osób fizycznych.
2. Mieszkaniowy zasób Gminy przeznaczony jest
dla zaspokojenia potrzeb lokalowych mieszkańców
Gminy Trzebiel oraz osób bezdomnych, których
ostatnim miejscem zamieszkania był teren Gminy
Trzebiel.
§ 2. 1. W zasobie mieszkaniowym gminy wydziela się lokale przeznaczone do wynajmowania na
czas trwania stosunku pracy.
2. Lokale te przeznaczone są dla osób, których
zatrudnienie na terenie gminy ma szczególne znaczenie społeczne dla ogółu mieszkańców gminy.
3. Przydział lokalu przeznaczonego do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy następują
w drodze decyzji Wójta Gminy na wniosek kierownika zakładu pracy.
§ 3. 1. Umowa najmu lokalu na czas nieoznaczony może być zawarta, jeżeli dochód miesięczny brutto przypadający na jednego członka gospodarstwa
domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 100%
najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym i 150% tej kwoty w gospodarstwie jednoosobowym.
2. Umowa najmu lokalu socjalnego może być
zawarta jeżeli średni dochód miesięczny brutto
przypadający na jednego członka gospodarstwa
domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 50% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym
i 70% tej kwoty w gospodarstwie jednoosobowym.
3. Ustala się następujące wysokość dochodu
brutto gospodarstwa domowego kwalifikujące najemców do ubiegania się o zniżki czynszu:
1) dla osoby samotnej, której średni dochód miesięczny za okres trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza kwo-

ty 70% najniższej emerytury – w wysokości
10%
2) dla rodzin, których średni dochód miesięczny
wszystkich członków gospodarstwa domowego
na osobę za okres trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 50%
kwoty najniższej emerytury – 20%.
4. Do dochodu miesięcznego, o którym mowa
w ust. 1 i 2 przyjmuje się dochody wnioskodawcy
i członków jego rodziny, zgłoszonych do wspólnego
zamieszkiwania według przepisów o dodatkach
mieszkaniowych.
§ 4. 1. Warunki zamieszkiwania kwalifikujące
wnioskodawcę do ich poprawy:
1) powierzchnia pokoi dotychczas zajmowanego
lokalu przypadająca na członka gospodarstwa
domowego jest mniejsza niż 5m2 w gospodarstwie wieloosobowym lub mniejsza niż 10m2
w gospodarstwie jednoosobowym,
2) lokal nie nadaje się na stały pobyt ludzi,
3) lokal nie jest dostosowany do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, która potwierdzona jest orzeczeniem lekarskim.
2. W przypadku ubiegania się o poprawę warunków zamieszkiwania, wystarczy spełnienie jednego
z warunków określonych w ust. 1.
3. Na wnioskodawcy dotychczas zajmowanego
lokalu nie mogą ciążyć zobowiązania z tytułu najmu
lokalu.
§ 5. 1. Umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony zawierane są w pierwszej kolejności z rodzinami
i osobami:
1) zamieszkującymi dotychczas w budynkach
przeznaczonych do rozbiórki, remontu kapitalnego,
2) o niskich dochodach i zamieszkującymi dotychczas w lokalach mieszkalnych, gdzie na jednego
członka rodziny lub osoby wspólnie zamieszkującej przypada mniej niż 5m2 powierzchni
mieszkalnej (pokoi),
3) uzyskały w trybie odrębnych przepisów pozwolenia na nadbudowę, rozbudowę lub przebudowę pomieszczeń niemieszkalnych na cele
mieszkalne w obiektach budowlanych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy.
2. Umowy najmu lokali socjalnych zawierane są
w pierwszej kolejności z rodzinami i osobami:
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1) pozbawionymi mieszkań w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy lub innego zdarzenia losowego,
2) mającymi orzeczenie sądu uprawniającymi do
otrzymania lokalu socjalnego,
3) utraciły tytuł prawny do zajmowanego lokalu,
4) spełniającym warunki określone w § 3 pkt 2 niniejszej uchwały.
§ 6. 1. Gmina realizuje zamianę lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz
zamianę pomiędzy najemcami lokali należących do
tego zasobu, a osobami zajmującymi lokale innych
zasobach, z wyjątkiem lokali socjalnych.
2. Gmina realizuje zamianę mieszkań polegającą
na dostarczeniu lokalu wolnego w zamian za lokal
zajmowany dotychczas przez najemcę w następujących przypadkach:
1) jeżeli najemca przekazuje do dyspozycji Gminy
lokal, w którym występuje dodatkowa powierzchnia mieszkaniowa stanowiąca co najmniej jeden pokój,
2) gdy za zamianą przemawiają ważne względy
zdrowotne.
3. Zamiana lokali mieszkalnych może być realizowana na wniosek zainteresowanych zamianą
stron – najemców mieszkań. W wyniku tej zamiany
w żadnym z lokali mieszkalnych będących przedmiotem zamiany powierzchnia pokoi nie może być
mniejsza niż 5m2 na członka gospodarstwa domowego.
§ 7. 1. Społeczną kontrolę co do prawidłowego
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
sprawuje Gminna Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia Spraw Socjalnych i Mieszkaniowych.
2. Do zadań Gminna Komisja Oświaty, Kultury,
Zdrowia Spraw Socjalnych i Mieszkaniowych należy:
1) opiniowanie wniosków osób ubiegających się
o wynajęcie lokalu, z uwzględnieniem kryteriów
określonych niniejszą uchwałą

i Mieszkaniowej na podstawie pisemnego wskazania
najemcy przez Gminę.
5. Umowy najmu lokalu socjalnego zawierane są
na czas określony, nie dłuższy niż dwa lata.
6. Wnioskujący o najem mieszkań mogą odmówić przyjęcia lokalu uzasadniając na piśmie przyczyny odmowy. Dwukrotna odmowa zawarcia umowy
najmu jest równoznaczna z rezygnacją z ubiegania
się o mieszkanie z gminnego zasobu mieszkaniowego i powoduje skreślenie z listy osób oczekujących
na mieszkanie. O wykreślenie z listy informuje się
w formie pisemnej.
§ 8. 1. W przypadku opuszczenia lokalu przez dotychczasowego najemcę, a pozostaniu w lokalu
osób dotychczas z nim zamieszkujących Wójt Gminy
podejmuje decyzje o przyznanie lokalu mieszkalnego tym osobom po stwierdzeniu, że dotychczasowy
najemca regularnie wywiązywał się z obowiązku
uiszczania opłat i czynszu jak również z obowiązku
utrzymania dotychczas zajmowanego lokalu we
właściwym stanie technicznym, o osoby które pozostają nadal w lokalu spełniają warunki określone
w przepisach niniejszej uchwały.
2. W przypadku śmierci dotychczasowego najemcy, a pozostawania w lokalu osób dotychczas
z nim zamieszkujących, a nie będących jego następcami prawnymi przepisy § 8 ust. 1 stosuje się odpowiednio
§ 9. 1. Lokale o powierzchni użytkowej przekraczającej 80m2 oddawane są w pierwszej kolejności
w najem w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych rodzin wielodzietnych uprawnionych do najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu, spełniających
kryteria określone w niniejszej uchwale.
§ 10. Najemcy lokali mieszkalnych opłacają
czynsz z tytułu najmu określony w Zarządzeniu Wójta Gminy Trzebiel.
§ 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszą
uchwałą obowiązują przepisy ustawy z dnia
21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu
cywilnego.

2) kwalifikowanie osób do umieszczenia na listę
celem zawarcia umowy najmu na lokale mieszkalne, weryfikacja tej listy; (umieszczenie na liście osób ubiegających się o mieszkanie nie
rodzi zobowiązań do podpisania umowy najmu
w danym roku, gdyż uzależnione to będzie od
ilości wolnych lokali)

§ 12. Traci moc uchwała Nr XXX/155/01 Rady
Gminy Trzebiel z dnia 22 listopada 2001 roku
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Trzebiel.

3) uczestniczenie w oględzinach lokali zajmowanych przez osoby ubiegające się o przydział.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

3. Listę osób oczekujących na mieszkanie udostępnia się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy.
4. Umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony
zawierane są przez Zakład Gospodarki Komunalnej
46
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§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Trzebiel.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Rygiel
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UCHWAŁA NR XXXVI/252/10
RADY GMINY TRZEBIEL
z dnia 10 listopada 2010r.
w sprawie opłat za świadczenia prowadzonego przez Gminę Trzebiel publicznego przedszkola
samorządowego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14
ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty (j. t. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.
zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Usługi świadczone przez przedszkole, dla
którego organem prowadzącym jest gmina Trzebiel,
zwanego dalej Przedszkolem, realizowane są bezpłatnie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej w rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
w wymiarze 5 godzin dziennie.
§ 2. 1. Odpłatność obejmuje zajęcia opiekuńczo
– wychowawcze oraz dydaktyczne wykraczające
ponad
podstawę
programową,
realizowane
w szczególności jako:

4. Miesięczna opłata, o której mowa w ust. 3
podlega obniżeniu proporcjonalnie za każdy dzień
usprawiedliwionej nieobecności dziecka w Przedszkolu w stosunku do ilości dni, w których Przedszkole było czynne dla uczniów w danym miesiącu.
5. Rodzic (opiekun prawny) usprawiedliwia nieobecność dziecka zgłaszając na piśmie najpóźniej
w pierwszym dniu nieobecności okres trwania nieobecności i jej powód.
6. Zwalnia się z opłaty, o której mowa w § 2
ust. 1 trzecie i kolejne dziecko będące członkiem tej
samej rodziny.
7. Opłaty wnosi się do 20-go każdego miesiąca.

1) zajęcia rozbudzające u dzieci zainteresowania
otaczającym światem poprzez wyjścia plenerowe oraz gry i zabawy badawcze;

§ 3. Opłaty za świadczenia z tytułu prowadzonych zajęć określonych w § 2 ust. 1 nie obejmują
kosztów żywienia.

2) zajęcia i zabawy tematyczne wspomagające
rozwój społeczno-emocjonalny dziecka;

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIII/139/09 Rady
Gminy Trzebiel z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie
opłat za świadczenia prowadzonego przez Gminę
Trzebiel publicznego przedszkola samorządowego.

3) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia artystyczne u dzieci;
4) zajęcia i gry ruchowe wspomagające rozwój
dziecka;
5) gry i zabawy wspomagające i korygujące rozwój mowy dziecka.
2. Ustala się odpłatność za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstaw programowych, o których mowa w ust. 1 w wysokości 0,10%
minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego
na podstawie odrębnych przepisów, za jedną godzinę pobytu dziecka w Przedszkolu.
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3. Opłatę miesięczną ustala się na podstawie
stawki odpłatności, o której mowa w ust. 2 oraz ilości godzin dziennego pobytu dziecka w Przedszkolu
powyżej podstawy programowej w zaokrągleniu do
pełnego złotego w górę.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Trzebiel.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od
1 grudnia 2010r.
Przewodniczący Rady
Grzegorz Rygiel
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UCHWAŁA NR XLIV/308/10
RADY GMINY BRODY ŻARSKIE
z dnia 11 listopada 2010r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobów i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub
rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie
Brody lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego, warunków
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
oraz art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240
ze zmianami) Rada Gminy Brody uchwala, co następuje:

b) opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości;
c) należności z tytułu zbycia mienia komunalnego;
d) opłaty za wodę i ścieki;
e) pozostałe należności przypadające Gminie
Brody lub jej jednostkom podległym do których nie stosuje się przepisów ustawyOrdynacja podatkowa.

§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowe zasady,
sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania
na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Brody lub jej jednostkom podległym, do których nie
stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U.
z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz wskazuje do
tego organ uprawniony.

§ 4. 1. Należność może być umorzona w całości
lub w części na wniosek dłużnika, jeżeli:

2. Przez gminne jednostki podległe rozumie się
jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe, wymienione w Statucie Gminy Brody.

b) ściągnięcie należności cywilnoprawnej zagraża ważnym interesom dłużnika, a szczególności jego egzystencji;

§ 2. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) wierzycielu – rozumie się przez to gminę Brody
lub jej jednostki podległe;
2) dłużniku – rozumie się przez to osobę fizyczną,
osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej;
3) należności – rozumie się przez to należność pieniężną (wymagalną), przysługującą z danego
tytułu od jednego dłużnika wraz z należnymi
odsetkami i kosztami dochodzenia należności
według stanu podejmowania decyzji, a jeżeli
możliwość główna została spłacona i pozostały
do zapłaty odsetki i koszty – sumę tych należności ubocznych;
4) organie – należy przez to rozumieć Wójta lub
kierownika jednostki podległej;
5) decyzji – rozumie się przez to wyrażenie na piśmie woli organu uprawnionego będącym
wierzycielem;
6) minimalnym wynagrodzeniu – należy przez to
rozumieć minimalne wynagrodzenie za pracę
ogłoszone przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na dany rok.
§ 3. Należnościami, o których mowa w § 2. pkt 3
w szczególności są:
a) czynsze za najem i dzierżawę;

a) należności cywilnoprawnej nie ściągnięto
w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego;

c) przeprowadzone czynności wyjaśniające uzasadniają przypuszczenie, że w postępowaniu
egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej
od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności cywilnoprawnej;
d) przeprowadzone postępowanie egzekucyjne
okazało się nieskuteczne i dalsze prowadzenie egzekucji nie rokuje ściągnięcia należności cywilnoprawnej.
2. Umorzenie należności może nastąpić również
w całości z urzędu w określonych przypadkach:
a) osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając
żadnego majątku albo pozostawiła majątek
niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty
6 000zł ;
b) osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność
z tytułu należności nie przechodzi z mocy
prawa na osoby trzecie;
c) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że
w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska
się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia
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i egzekucji tej należności lub postępowanie
egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
d) nie można ustalić miejsca zamieszkania lub
siedziby dłużnika;
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3. Wójt Gminy może wyrazić zgodę na odstąpienie od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym, której kwota wraz z odsetkami nie
przekracza 100 złotych.

f) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes
publiczny.

§ 7. 1. Wniosek o umorzenie, odroczenie terminu
zapłaty lub rozłożenie na raty należności dłużnik
składa do uprawnionego organu wraz z dokumentami potwierdzającymi okoliczności faktyczne wskazane we wniosku.

3. Należność może być również umorzona w całości lub w części mimo braku okoliczności wymienionych w ust. 1 i 2, jeżeli przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykaże, że za umorzeniem
przemawiają względy społeczne lub gospodarcze.

2. Do wniosku dłużnik zobowiązany jest załączyć
oświadczenie o sytuacji majątkowej oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości osiągniętych dochodów za rok poprzedzający złożenie wniosku.

4. Należność z tytułu zagarnięcia mienia nie może być umorzona przed upływem 10 lat od popełnienia przestępstwa.

3. Organ może żądać od dłużnika dodatkowych
wyjaśnień oraz dokumentów niezbędnych dla rozstrzygnięcia sprawy.

5. Umorzenie należności, za które odpowiadają
dłużnicy solidarnie, może nastąpić, gdy okoliczności
uzasadniające umorzenie zachodzą co do wszystkich
zobowiązanych.

4. W przypadku, gdy dłużnikiem jest przedsiębiorcą, do postępowania w sprawie umarzania, odroczenia lub rozłożenia na raty należności cywilnoprawnych stosuje się przepisy ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy.

e) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;

6. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności,
w decyzji umorzeniowej wyznacza się termin zapłaty
pozostałej części należności oraz odsetek należnych, naliczonych od dnia pierwotnego terminu
zapłaty do dnia zapłaty w stosunku do pozostałej
części należności. W razie niedotrzymania tego terminu przez dłużnika decyzja umorzeniowa podlega
uchyleniu.
7. Umorzenie należności głównej powoduje jednoczesne umorzenie należności ubocznej. Jeżeli
umorzenie dotyczy części należności głównej,
w odpowiednim stosunku procentowym podlegają
umorzeniu należności uboczne.
§ 5. 1. Do umorzenia należności uprawniony jest:
1) Kierownik jednostki podległej :
a) do kwoty należności nie przekraczającej
w dniu podjęcia decyzji kwoty dwukrotności
minimalnego wynagrodzenia. Kierownik jednostki podległej o podjęciu decyzji informuje
wójta w terminie 30 dni od daty jej podjęcia.
2) Wójt Gminy Brody:
a) w przypadku należności cywilnoprawnych
pobieranych przez Urząd Gminy,
b) na wniosek kierownika jednostki podległej, jeżeli umarzana należność jest wyższa od koty
określonej w pkt 1) lit. a)
§ 6. 1. Do odraczania terminu zapłaty lub rozłożenia na raty uprawniony jest:
1) kierownik jednostki podległej na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy,
2) Wójt Gminy na okres dłuższy niż 12 miesięcy.
2. Kwoty należności tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie ulegają kumulacji.

5. W przypadku negatywnej decyzji w sprawie
umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty, odsetki liczone są w pełnej wysokości do dnia dokonania
wpłaty. Bieg naliczenia odsetek zostaje przerwany
w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia doręczenia dłużnikowi decyzji.
6. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo
w pełnej wysokości należności, której termin płatności odroczono, albo nie spłaci w pełnej wysokości
ustalonych rat, należność pozostała do zapłaty staje
się wymagalna natychmiast wraz z należnymi odsetkami.
§ 8. 1.Organ może cofnąć swą decyzję
o umorzeniu, odroczeniu terminu zapłaty lub rozłożeniu na raty należności cywilnoprawnych jeżeli
wyjdzie na jaw, że dowody na podstawie których
podjęto taką decyzję okazały się fałszywe, bądź decyzja została wydana w wyniku przestępstwa albo
dłużnik wprowadził organ uprawniony w błąd co do
okoliczności, które stanowiły podstawę decyzji.
2. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust. 1 należność staje się wymagalna
natychmiast wraz z odsetkami.
§ 9. 1. Kierownicy jednostek podległych gminy
Brody przedstawiają Wójtowi informację dotyczącą
z zakresu umorzonych należności oraz udzielonych
ulg.
2. Informację o której mowa w ust. 1 składana
jest według stanu na dzień 30 czerwca oraz 31 grudnia każdego roku kalendarzowego, w terminie do
jednego miesiąca od zakończenia okresów sprawozdawczych.
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3. Informacja winna obejmować co najmniej:
wykaz dłużników, którym udzielono umorzeń oraz
ulg w spłacie należności z danego tytułu wraz ze
wskazaniem rodzaju i wysokość udzielonej ulgi oraz
podstawę jej udzielenia.
4. Wójt Gminy po zakończeniu danego roku budżetowego przedstawia Radzie Gminy informacje
o dokonanych umorzeniach i innych ulgach w spłacaniu należności do 31 maja.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Brody i kierownikom jednostek podległych
Gminy Brody.
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§ 11. Traci moc uchwała Nr XXIX/207/01 Rady
Gminy Brody z dnia 28 czerwca 2001r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania
innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.
§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi
w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
Lech Kossak

===================================================================================
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UCHWAŁA NR XLIV/309/10
RADY GMINY BRODY ŻARSKIE
z dnia 12 listopada 2010r.
w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej
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) i art. 19c ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

a) całkowity koszt,

§ 1. Uchwała określa tryb i szczegółowe kryteria
oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej podjętej przez mieszkańców Gminy Brody bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami), w celu wspólnego zrealizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej zwanych
w dalszej części wnioskodawcą.

d) informacje o ewentualnych innych źródłach
finansowania;

2. W oparciu o niniejszą uchwałę mogą być realizowane zadania należące do zadań własnych
gminy wymienione w art. 19b ust. 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami)
§ 2. 1. Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej
składa się do Wójta Gminy Brody.
2. Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej musi
zawierać w szczególności:
1) nazwę przedsięwzięcia;
2) szczegółowy zakres rzeczowy przedsięwzięcia
wraz z propozycją harmonogramu realizacji;
3) termin i miejsce realizacji inicjatywy lokalnej;
4) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji
przedsięwzięcia, w tym:

b) wnioskowaną wysokość dofinansowania oraz
planowany sposób jej wydatkowania;
c) oświadczenie o zgromadzonych środkach
własnych;

5) informacje o grupie inicjatywnej;
6) informacje na temat dotychczasowych zadań
realizowanych we współpracy z administracją
publiczną;
7) imiona i nazwiska osób reprezentujących grupę
inicjatywną wraz z podpisami;
3. Do wniosku można dołączyć w szczególności:
1) kosztorys inwestorski,
2) projekt budowlany,
3) decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie realizacji zadania właściwemu organowi
4) w przypadku organizacji pozarządowych
i podmiotów wymienionych w § 1 – kopię odpisu z rejestru lub wyciągu z ewidencji lub innych dokumentów potwierdzających status
prawny i umocowanie osób reprezentujących
5) w przypadku osób fizycznych, w tym komitetów
społecznych i nieformalnych grup mieszkańców – pisemne oświadczenie wszystkich
uczestników potwierdzające ich zaangażowanie
w realizację przedsięwzięcia wskazanego we
wniosku wraz ze wskazaniem osób, które będą
ich reprezentować.
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§ 3. 1. Wnioski, o których mowa w § 2 składać
należy w sekretariacie Urzędu Gminy Brody w terminie do 30 sierpnia każdego roku z uwzględnieniem terminu realizacji w następnym roku budżetowym.
§ 4. 1. Wójt może wezwać wnioskodawcę do
przedłożenia innych dokumentów, niezbędnych
w celu rozpatrzenia wniosku oraz do złożenia dodatkowych wyjaśnień i informacji w ustalonym terminie.
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4) deklarowany wkład własny Wnioskodawcy,
a w szczególności wkład pracy społecznej w realizację inicjatywy lokalnej;
5) analizę dotychczasowej działalności Wnioskodawcy, w tym rzetelność i terminowość realizacji zadań i ich rozliczeń.
§ 6. O sposobie rozpatrzenia wniosku informuje
się wnioskodawcę w terminie 30 dni od daty rozpatrzenia wniosku.

2. Niezastosowanie się do wezwania powoduje
wykluczenie podmiotu z postępowania o udzielenie
dotacji.

§ 7. W przypadku przyjęcia wniosku do realizacji
Gmina Brody zawiera umowę z Wnioskodawcą
o realizację inicjatywy lokalnej.

3. Wzór wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej stanowi załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8. Rozliczenie wykonania zadania i wykorzystania dotacji następuje na podstawie sprawozdania
z wykonania zadania, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości
podejmuje Wójt Gminy Brody po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji Rady ds. Budżetu, uwzględniając w szczególności:
1) celowość inicjatywy z punktu widzenia potrzeb
społeczności lokalnej;

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Brody.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Lech Kossak

2) ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu
rzeczowego zadania;
3) ocenę możliwości realizacji przedsięwzięcia
przez Wnioskodawcę;

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XL/IV/309/10
Rady Gminy Brody
z dnia 12 listopada 2010r.
Potwierdzenie przyjęcia wniosku

Data wpływu .............................................
Numer .......................................................

WNIOSEK
O dofinansowanie w roku............... z budżetu Gminy Brody realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
1.Wnioskodawca:
a) pełna nazwa:
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
b) forma prawna:
..........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
c) dokładny adres:
............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
d) nazwiska i imiona oraz funkcje osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu
(zawierania umów):
...............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
e) aktualny numer konta bankowego:
...........................................................................................................................................................................
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*NIP............................................................................REGON............................................................................
* dotyczy stowarzyszeń i organizacji społecznych
f) osoba odpowiedzialna za realizację zadania (nazwisko, imię, adres, numer telefonu):
..............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
2. Dane o wnioskodawcy:.
a) cele statutowe:
............................................................................................................................................................................
3. Opis zadania:
a) nazwa zadania:
..........................................................................................................................................................................
b) termin realizacji zadana:
...........................................................................................................................................................................
c) miejsce realizacji zadania:
...........................................................................................................................................................................
d) liczba osób uczestniczących w realizacji zadania:
.............................................................................................................................................................................
4. Szczegółowy opis zadania:
.............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
5. Zakładane rezultaty realizacji zadania:
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
6. Opis dodatkowych przedsięwzięć związanych z realizacją zadania:
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
7. Wskazania korzyści dla jednostki samorządu terytorialnego z realizacji konkretnego
zadania (opisać, wymienić, przedstawić procentowo także korzyści o charakterze
niematerialnym):
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
8. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania:
Lp.

rodzaj kosztów i sposób ich
kalkulacji

Razem:

koszty ogółem

przewidywana realizacja ze środków
własnych

budżet gminy

innych źródeł
w tym zagranicznych
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9. Informacja o posiadanych zasobach rzeczowych, lokalowych kadrowych, wskazujących na możliwości
realizacji zadania:
................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
10. Informacja o udziale i źródle pochodzenia środków własnych angażowanych w realizację zadania oraz
uzyskanych z innych źródeł, w tym z pomocy zagranicznej i programów oraz projektów Unii Europejskiej:
.............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
11. Informacje na temat dotychczasowych zadań realizowanych we współpracy z
administracją publiczną:
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
12. Oświadczam(-my), że informacje zawarte we wniosku są zgodne z aktualnym stanem
prawnym i faktycznym:
...........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
13. Załączniki do wniosku:
1) …………………………………………………………………………………………………………………………………..
2) …………………………………………………………………………………………………………………………….……..
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XL/IV/309/10
Rady Gminy Brody
z dnia 12 listopada 2010r
SPRAWOZDANIE
z wykonania zadania publicznego
................................................................................................................................................................................
(nazwa zadania)
w okresie od …………...............................................................do........................................................................,
określonego w umowie Nr ...............................................................................................................................,
zawartej w dniu................................................................................................................................, pomiędzy
...............................................................................................................................................................................
a .......................................................................................................................................................................
Data złożenia sprawozdania: ………………………………………...………………………………………………………..
Część I. Informacje ogólne
1.W jakim stopniu planowane cele zostały zrealizowane:

2. Opis wykonania zadania (działań lub efektów zawartych we wniosku i w umowie):

Opis musi zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z ich układem zawartym we wniosku, który był podstawą przygotowania umowy. W opisie konieczne jest uwzględnienie wszystkich planowanych działań, zakres, w jakim zostały zrealizowane, i wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich realizacji, zarówno jeśli idzie o ich zakres, jak i harmonogram realizacji
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3. Informacje o beneficjentach*/adresatach* zadania (liczebność, charakterystyka ze względu na istotne dla
realizacji zadania cechy, np. wiek, płeć, miejsce zamieszkania, status materialny).

4. Wymierne rezultaty realizacji zadania(odpowiednio do złożonej oferty).

5. Rola partnerów w realizacji zadania (ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji publicznej).

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków
A. Informacja o wydatkach poniesionych przy wykonaniu zadania
Całkowity koszt w okresie sprawozdawczym(w zł)[..........................................................],
w tym koszty pokryte z uzyskanej dotacji(w zł)[................................................................],
w tym środki własne (w porównaniu z ofertą)[...................................................................].
1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów (w zł)
Lp.

rodzaj kosztów i sposób ich kalkulacji

całość zadania
koszt całkowity
w tym z dotacji

łącznie
2. Kosztorys ze względu na źródła finansowania:
źródło finansowania

całość zadania
zł

%

koszty pokryte z dotacji
środki własne
wypłaty i opłaty uczestników
– z jakiego tytułu
ogółem
Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu:

100%
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B. Zestawienie faktur (rachunków):
Lp.

Numer
dokumentu
księgowego

Numer
pozycji
kosztorysu

Data

Nazwa
wydatku

Kwota (zł)

W tym ze
środków
pochodzących
z dotacji (zł)

Łącznie
Do sprawozdania załączyć należy spis wszystkich faktur (rachunków). które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji. Spis zawierać powinien: Nr faktury (rachunku), datę jego wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie,
w jakiej części pokryta ona została z dotacji, oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi. Każda 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 środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja ta powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za spawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji. Do sprawozdania załącza się kserokopie oryginałów faktur (rachunków).
Oryginały faktur (rachunków) należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i udostępniać podczas przeprowadzanych
czynności kontrolnych.

Część III dodatkowe informacje

Załączniki.
1. ....................................................................................................................................................
2. ....................................................................................................................................................
3……………………………………………………….................................................................................
4. ....................................................................................................................................................
5. ....................................................................................................................................................
Do niniejszego sprawozdania załączyć należy dodatkowe materiały mogące dokumentować działania faktyczne podjęte przy realizacji
zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji), jak również
dokumentować konieczne działania prawne (kopie umów, kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach
zamówień publicznych).

Oświadczam (-my), że:
1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Zleceniobiorcy;
2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
pieczęć, podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Zleceniobiorcy
Poświadczenie złożenia sprawozdania

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

POUCZENIE
Sprawozdania składa się osobiście lub nadsyła listem poleconym w przewidzianym w umowie terminie na
adres organu zlecającego.
49
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UCHWAŁA NR LI/288/2010
RADY POWIATU NOWOSOLSKIEGO
z dnia 29 października 2010r.
w sprawie nadania imienia Janusza Korczaka Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu
w Nowej Soli, ul. Arciszewskiego 13
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity
z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 58
ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.), oraz § 1 ust. 2 załącznika
Nr 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 7 marca 2005r. w sprawie ramowych
statutów placówek publicznych (Dz. U. Nr 52,
poz. 466) uchwala się, co następuje:

„Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
im. Janusza Korczaka w Nowej Soli”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Nowosolskiego
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Ziarek

§ 1. Nadaje się imię Janusza Korczaka Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu
w Nowej Soli, ul. Arciszewskiego 13, ustalając pełną
nazwę w następującym brzmieniu:
50
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UCHWAŁA NR LI/290/2010
RADY POWIATU NOWOSOLSKIEGO
z dnia 29 października 2010r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i ich parkowanie na parkingach
strzeżonych
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz
art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.
Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U.
z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Ustala się cennik opłat za usuwanie pojazdów z drogi w przypadkach określonych w art. 130a
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo
o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005r.
Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz za ich parkowanie
na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Nowosolskiego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Nowosolskiego.
§ 3. Traci moc uchwała Rady Powiatu Nowosolskiego Nr XIII/64/2007 z dnia 26 października 2007r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie
pojazdów z drogi i ich parkowanie na parkingach
strzeżonych.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Ziarek
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Załącznik
do uchwały Nr LI/290/2010
Rady Powiatu Nowosolskiego
z dnia 29 października 2010r.

Cennik opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów z drogi w przypadkach określonych
w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz za ich parkowanie na parkingu
strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Nowosolskiego.
Opłaty za usuwanie pojazdów to suma poszczególnych składników z tabeli

1.Opłata stała za parkowanie pojazdów naliczana jest za każdą rozpoczętą dobę
2.W godzinach od 22.00 do 6.00 oraz dni ustawowo wolne od pracy ryczałt zwiększa się odpowiednio o 50%.
3.Ustalone ceny są cenami brutto zawierającymi podatek VAT.
5 1
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UCHWAŁA NR LI/292/2010
RADY POWIATU NOWOSOLSKIEGO
z dnia 29 października 2010r.
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Nowosolskiego
Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Statucie Powiatu Nowosolskiego stanowiącym załącznik do uchwały Nr VIII/51/99 Rady
Powiatu Nowosolskiego z dnia 27 sierpnia 1999r.
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Nowosolskiego (Dz. Urz. Woj. Lub z 1999r. Nr 38, poz. 419 ze
zm.) wprowadza się następującą zmianę:
1) w załączniku Nr 3 „JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU” Statutu Powiatu Nowosolskiego
52

skreśla się „pkt 9Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 7 w Siedlisku”.
§ 2. Pozostałe postanowienia Statutu pozostają
bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Nowosolskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Ziarek
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UCHWAŁA NR XLII/342/10
RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO
z dnia 8 listopada 2010r.
w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłaty za pobyt
dziecka lub osoby pełnoletniej przebywającej w całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. tekst jednolity)
w związku z art. 81 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca
2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175,
poz. 1362 z późn. zm. tekst jednolity) uchwala się, co
następuje:
§ 1. 1. Postanowienia uchwały stosuje się do rodziców dzieci przebywających w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych, do osób
pełnoletnich przebywających w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych, po uzyskaniu pełnoletniości do czasu ukończenia szkoły,
w której rozpoczęły naukę przed osiągnięciem pełnoletniości i do rodziców takich osób, a także opiekunów prawnych lub kuratorów w przypadku, gdy
dysponują dochodami dziecka.
2. Postanowienia uchwały stosuje się również do
rodziców, pozbawionych władzy rodzicielskiej lub
rodziców, którym władza rodzicielska została zawieszona lub ograniczona.
§ 2. 1. Całkowite zwolnienie z opłaty za pobyt
dziecka lub osoby pełnoletniej w całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej może nastąpić
w przypadku, gdy:
1) dochód w rodzinie lub dochód osoby samotnie
gospodarującej nie przekracza lub jest równy
150% kryterium dochodowego, ustalonego na
podstawie ustawy o pomocy społecznej,
2) dochód w rodzinie lub dochód osoby samotnie
gospodarującej, po odliczeniu stałych miesięcznych wydatków, nie przekracza lub jest
równy 150% kryterium dochodowego rodziny
lub osoby samotnie gospodarującej.
2. Za stałe miesięczne wydatki rodziny/osoby
uważa się: opłaty za czynsz, gaz, energię elektryczną, alimenty, opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, opłaty za internat, bursę opłaty za przedszkole, opłaty rodziców opiekunów prawnych za
pobyt dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo
– wychowawczej, opłaty rodziców za pobyt dziecka
w rodzinie zastępczej, wydatki na leki i leczenie.
§ 3. 1. Częściowe zwolnienie z obowiązku ponoszenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej, może nastąpić w przypadku, gdy dochód
w rodzinie lub dochód osoby samotnie gospodarującej, po potrąceniu stałych miesięcznych wydat53

ków, przekracza 150% kryterium dochodowe i jednocześnie występuje co najmniej jedna z następujących okoliczności dotycząca osób zobowiązanych do
ponoszenia opłaty
1) bezrobocie,
2) długotrwała choroba lub niepełnosprawność,
3) samotne rodzicielstwo,
4) śmierć członka rodziny,
5) straty materialne powstałe w wyniku klęsk żywiołowych lub innych zdarzeń losowych,
6) pobyt w domu pomocy społecznej lub w zakładzie karnym.
2. Wysokość opłaty za pobyt dziecka lub osoby
pełnoletniej w całodobowej placówce opiekuńczo
– wychowawczej uzależniona jest od sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, dochodowej i majątkowej osób
zobowiązanych do ponoszenia opłaty.
§ 4. Kwota dochodów rodziców pozostająca po
ustaleniu opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo – wychowawczej nie
może być niższa niż 150% kryterium dochodowego
ustalonego na podstawie ustawy o pomocy społecznej, powiększonej o stałe miesięczne wydatki.
§ 5. Nie ustala się opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w przypadku gdy:
1) nieznane jest miejsce pobytu osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty,
2) rodzic dziecka jest nieletni.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXV/232/2006 Rady
Powiatu Zielonogórskiego z dnia 25 września 2006
roku, w sprawie określenia warunków częściowego
lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Zielonogórskiego.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Sroczyński
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UCHWAŁA NR XLII/343/10
RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO
z dnia 8 listopada 2010r.
w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłaty za pobyt
dziecka lub osoby pełnoletniej przebywającej w rodzinie zastępczej
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. tekst jednolity)
w związku z art. 79 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca
2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175,
poz. 1362 z późn. zm. tekst jednolity) uchwala się, co
następuje:
§ 1. 1. Postanowienia uchwały stosuje się do rodziców dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz rodziców osób pełnoletnich przebywających w rodzinach zastępczych do czasu ukończenia
szkoły, w której rozpoczęły naukę przed osiągnięciem pełnoletniości.
2. Postanowienia uchwały stosuje się również do
rodziców, pozbawionych władzy rodzicielskiej lub
rodziców, którym władza rodzicielska została zawieszona lub ograniczona.
§ 2. 1. Całkowite zwolnienie z opłaty za pobyt
dziecka lub osoby pełnoletniej przebywającej w rodzinie zastępczej może nastąpić w przypadku, gdy:
1) dochód w rodzinie lub dochód osoby samotnie
gospodarującej nie przekracza lub jest równy
150% kryterium dochodowego, ustalonego na
podstawie ustawy o pomocy społecznej,
2) dochód w rodzinie lub dochód osoby samotnie
gospodarującej, po odliczeniu stałych miesięcznych wydatków, nie przekracza lub jest
równy 150% kryterium dochodowego rodziny
lub osoby samotnie gospodarującej.

jedna z następujących okoliczności dotyczących
osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności:
1) bezrobocie,
2) długotrwała choroba lub niepełnosprawność,
3) samotne rodzicielstwo,
4) śmierć członka rodziny,
5) straty materialne powstałe w wyniku klęsk żywiołowych lub innych zdarzeń losowych,
6) pobyt w domu pomocy społecznej lub w zakładzie karnym.
2. Wysokość opłaty za pobyt dziecka lub osoby
pełnoletniej w rodzinie zastępczej uzależniona jest
od sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, dochodowej
i majątkowej osób zobowiązanych do ponoszenia
opłaty.
§ 4. Kwota dochodów rodziców pozostająca po
ustaleniu opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej nie może być niższa niż
150% kryterium dochodowego ustalonego na podstawie ustawy o pomocy społecznej, powiększonej
o stałe miesięczne wydatki.
§ 5. Nie ustala się opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w przypadku gdy:
1) nieznane jest miejsce pobytu osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty,
2) rodzic dziecka jest nieletni.

2. Za stałe miesięczne wydatki rodziny/osoby
uważa się: opłaty za czynsz, gaz, energię elektryczną, alimenty, opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, opłaty za internat, bursę opłaty za przedszkole, opłaty rodziców opiekunów prawnych za
pobyt dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo
– wychowawczej, opłaty rodziców za pobyt dziecka
w rodzinie zastępczej, wydatki na leki i leczenie.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXV/233/2006 Rady
Powiatu Zielonogórskiego z dnia 25 września
2006 roku, w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców
z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

§ 3. 1. Częściowe zwolnienie z obowiązku ponoszenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej, może nastąpić w przypadku, gdy dochód w rodzinie lub dochód osoby
samotnie gospodarującej, po potrąceniu stałych
miesięcznych wydatków, przekracza 150% kryterium
dochodowe i jednocześnie występuje, co najmniej

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
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§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Zielonogórskiego.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Sroczyński
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UCHWAŁA NR XLII/345/10
RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO
z dnia 8 listopada 2010r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych Powiatu
Zielonogórskiego i powiatowych jednostek organizacyjnych mających charakter cywilnoprawny
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 59 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Uchwała określa zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty
należności pieniężnych Powiatu Zielonogórskiego
i powiatowych jednostek organizacyjnych mających
charakter cywilnoprawny zwanych dalej „należnościami” wobec osób fizycznych, osób prawnych,
a także jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej, zwanych dalej „dłużnikami”
oraz wskazuje organ i osobę do tego uprawnioną,
a także określa warunki dopuszczalności pomocy
publicznej w przypadkach w których ulga stanowić
będzie pomoc publiczną.
§ 2. 1. Należności pieniężne mogą być umarzane
w całości, jeżeli zachodzi jedna z następujących
przesłanek:
1) dłużnik – osoba fizyczna – zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawił majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawił przedmioty
codziennego użytku domowego, których łączna
wartość nie przekracza kwoty 6.000zł,
2) dłużnik – osoba prawna – został wykreślony
z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by
egzekwować należność, a odpowiedzialność
z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty
wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej
należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji,
5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.
2. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego
są zobowiązane inne osoby, należności, o których
mowa w ust. 1, mogą zostać umorzone tylko wtedy,
gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.
§ 3. Na wniosek dłużnika:

1) należności mogą być umarzane w części,
2) mogą zostać odroczone terminy spłaty całości
lub części należności,
3) płatność całości lub części należności może zostać rozłożona na raty, w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionym interesem
Powiatu.
§ 4. 1. Organem uprawnionym do umarzania,
odraczania terminów lub rozkładania na raty spłat
należności głównych, których wartość nie przekracza 40.000zł jest Zarząd Powiatu Zielonogórskiego.
2. Zarząd Powiatu Zielonogórskiego uprawniony
jest również do umarzania, odraczania terminu lub
rozkładania na raty spłat odsetek za zwłokę od należności głównej, której wartość nie przekracza
40.000zł oraz do umarzania, odraczania terminu lub
rozkładania na raty spłat innych należności ubocznych w kwocie i na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
3. Umorzenie należności oraz odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie płatności całości lub części należności na raty
następuje, w formie pisemnej, na podstawie przepisów prawa cywilnego.
4. W przypadkach o których mowa w § 2 ust. 1
pkt 1, 2 i 4 umorzenie należności następuje w formie
jednostronnego oświadczenia woli.
5. Dyrektor jednostki organizacyjnej powiatu
w zakresie należności danej jednostki uprawniony
jest do stosowania ulg o których mowa w § 4
uchwały ust. 1 i 2 na zasadach określonych w niniejszej uchwale, których wartość nie przekracza 5.000zł.
§ 5. 1. Zarząd Powiatu Zielonogórskiego może
odroczyć termin zapłaty całości lub części należności
do 12 miesięcy lub rozłożyć na raty spłatę całości
lub części należności głównej wraz z odsetkami za
zwłokę do sześćdziesięciu rat, biorąc pod uwagę
możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes Powiatu Zielonogórskiego.
2. Od należności których termin zapłaty został
odroczony nie pobiera się odsetek za okres od momentu podjęcia przez Zarząd Powiatu decyzji
o udzieleniu ulgi do upływu terminu zapłaty określonego w decyzji Zarządu.
3. Jeżeli dłużnik nie spłaci należności w terminach ustalonych w umowie o rozłożeniu na raty lub
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odroczeniu terminu płatności pozostała do zapłaty
należność staje się natychmiast wymagalna wraz
z należnymi odsetkami za zwłokę za cały okres zaległości.
§ 6. 1. Dłużnik składając wniosek do Zarządu
Powiatu o udzielenie ulgi o których mowa w § 4
zobowiązany jest dołączyć do wniosku dokumenty
potwierdzające jego miesięczne dochody i wydatki,
a w przypadku, gdy we wniosku powołuje się na
trudną sytuację – dokumenty potwierdzające ten
stan rzeczy. Dołączone dokumenty powinny mieć
formę oryginału lub kserokopii potwierdzonej przez
dłużnika za zgodność.
2. Złożony do Zarządu wniosek, który nie będzie
spełniał wymogów o których mowa w ust. 1 do
momentu jego uzupełnienia przez dłużnika nie będzie rozpatrywany, a w momencie nie dopełnienia
tego obowiązku pomimo wezwania skierowanego
na piśmie, pozostawiony zostanie bez rozpatrzenia.
3. Do wniosku o udzielenie ulgi, której wysokość
przekracza kwotę określoną w § 4 ust. 5 powinna
być dołączona pisemna informacja Dyrektora jednostki organizacyjnej Powiatu lub odpowiedniego
Naczelnika Wydziału Starostwa Powiatowego,
przedstawiająca zasadność udzielenia ulgi, potwierdzenie trudnej sytuacji dłużnika w przypadku, gdy
jest mu ona znana, przeprowadzone do dnia złożenia wniosku czynności egzekucyjne (wystawione
upomnienia, tytuły wykonawcze, skierowanie sprawy na drogę sądową, inne działania), inne informacje (aspekty), które są istotne i dotyczą dłużnika
i jego sytuacji.
4. Do informacji o której mowa w ust. 3 należy
dołączyć dokumenty potwierdzające przeprowadzone czynności egzekucyjne. Dokumenty powinny być
mieć formę oryginału lub kserokopii potwierdzonej
przez Dyrektora lub Naczelnika za zgodność z oryginałem.
§ 7. Umorzenie lub udzielenie ulg w spłacie należności będzie cofnięte, jeżeli dowody na podstawie których umorzono lub udzielono ulg w ich spłacaniu okażą się fałszywe, albo dłużnik wprowadzi
Zarząd Powiatu w błąd co do okoliczności, które
stanowiły podstawę umorzenia lub udzielenia ulgi.
§ 8. Dyrektor jednostki organizacyjnej Powiatu
lub odpowiedni Naczelnik Wydziału Starostwa Powiatowego, odpowiedzialny jest za prawidłowe
przygotowanie wniosku do Zarządu Powiatu
o udzielenie ulgi, której wysokość przekracza kwotę
określoną w § 4 ust. 5, tak aby był kompletny tzn.
zawierał dokumenty o których mowa w § 6 i był
sprawdzony pod względem zgodności z ewidencją
księgową jednostki.
§ 9. 1. Ulgi, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5
oraz w § 3, § 5 ust. 1 udzielane na wniosek dłużnika
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będącego przedsiębiorcą, stanowią pomoc de minimis – w zakresie i na zasadach określonych
w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia
15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88
Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L
Nr 379, z dnia 28 grudnia 2006r.).
2. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc de minimis, składa informacje niezbędne do udzielenia tej
pomocy o zakresie i na formularzu ustalonym przez
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca
2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311).
3. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc de minimis do wniosku o udzielenie ulgi i informacji,
o której mowa ust. 2, ma obowiązek przedstawić
organowi udzielającemu pomocy wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał
w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu
2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie,
albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy
w tym okresie.
§ 10. 1. Dyrektor jednostki organizacyjnej powiatu przekazuje Zarządowi Powiatu informację dotyczącą zakresu i wartości udzielonych ulg oraz wykazu podmiotów, którym udzielono ulgi. Informacja
przekazywana jest Zarządowi w okresach kwartalnych, w terminie do 15 dnia miesiąca, po upływie
każdego kwartału. W informacji należy wskazać czy
udzielona ulga stanowi pomoc publiczną.
2. Dane w informacjach wykazuje się w sposób
narastający od początku roku.
3. Wzór informacji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
4. Zarząd Powiatu Zielonogórskiego przekazuje
Radzie Powiatu informację dotyczącą zakresu i wartości udzielonych ulg oraz wykazu podmiotów, którym udzielono ulgi w danym roku. Informacja przekazywana jest Radzie Powiatu w okresach półrocznych w terminie do 31 sierpnia (według stanu na
30 czerwca danego roku) oraz do 31 marca (według
stanu na 31 grudnia danego roku).
5. Zarząd Powiatu Zielonogórskiego podaje do
publicznej wiadomości informację obejmującą wykaz osób prawnych, fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
którym w zakresie należności Powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych – udzielono ulg
o których mowa w niniejszej uchwale na zasadach
określonych w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240 ze zm.).
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
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§ 12. Traci moc uchwała Nr XXXIV/274/2010 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 4 lutego 2010r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu
udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych Powiatu Zielonogórskiego i powiatowych jednostek
organizacyjnych mających charakter cywilnoprawny
(Dz. Urz. Woj. Lub. z dn. 26.03.2010r. Nr 20,
poz. 357), a także uchwała Nr XXXV/283/10 Rady
Powiatu Zielonogórskiego z dnia 25 marca 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/274/2010 Rady
Powiatu Zielonogórskiego z dnia 4 lutego 2010r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu
udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych Powiatu Zielonogórskiego i powiatowych jednostek
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organizacyjnych mających charakter cywilnoprawny
(Dz. Urz. Woj. Lub. z dn. 20.05.2010r. Nr 42,
poz. 629).
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego i podlega podaniu do
wiadomości publicznej przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Zielonej
Górze.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Sroczyński
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UCHWAŁA NR LI/345/10
RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU1
z dnia 12 listopada 2010r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu
Międzyrzeckiego podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu
osiągnięcia zysku na inne zadania niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
Na podstawie art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123,
poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr L/339/10 Rady Powiatu
w Międzyrzeczu z dnia 27 października 2010r.
w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Międzyrzeckiego
podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku
na inne zadania niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu
jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania
zleconego zadania § 7 otrzymuje brzmienie:

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Zofia Plewa
-------------------------------------------------------1

Rada Powiatu w Międzyrzeczu jest organem stanowiącym powiatu na podstawie art. 9 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 200,
poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 162,
poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, 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. 240 i Nr 106, poz. 675).

„§ 7. Sprawy związane ze zwrotem dotacji reguluje ustawa o finansach publicznych.”.
56
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OBWIESZCZENIE RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 10 listopada 2010r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XI/120/2003 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia
21 maja 2003r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz określenia
zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów
Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia
20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U.
z 2007r. Nr 68, poz. 449) ogłasza się w załączniku

do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst
uchwały Nr XI/120/2003 Rady Miasta Gorzowa
Wlkp. z dnia 21 maja 2003r. w sprawie ustalenia
liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 6
oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego
z 2003r. Nr 31, poz. 3049) z uwzględnieniem zmian
wprowadzonych:
1) uchwałą Nr XXV/274/2004 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 lutego 2004r. (Dz. Urz.
Woj. Lubuskiego z 2004r. Nr 12, poz. 1004)
2) Uchwałą Nr LII/583/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 maja 2005r. (Dz. Urz. Woj.
Lubuskiego z 2005r. Nr 36, poz. 819)
3) uchwałą Nr XIV/211/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 czerwca 2007r.
(Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2007r. Nr 78,
poz. 1121)
4) Uchwałą Nr XVII/270/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2007r.
(Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2007r. Nr 90,
poz. 1242)
5) uchwałą Nr XXXI/481/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 marca 2008r. (Dz. Urz.
Woj. Lubuskiego z 2008r. Nr 34, poz. 724).
Przewodnicząca Rady
Krystyna Sibińska
Załącznik Nr 1
do obwieszczenia
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 10 listopada 2010r.
Uchwała Nr XI/120/2003
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 21 maja 2003r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz określenia zasad
usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów
Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U.
z 2007r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) uchwala się, co
następuje :
§ 1. 1. Ustala się liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta Gorzowa
Wlkp. zawierających pow. 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży w ilości 250 punktów.
2. Ustala się liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta Gorzowa
Wlkp. zawierających pow. 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w ilości 200 punktów.
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§ 2. Przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Prezydent Miasta
kieruje się zasadą, iż punkt taki nie powinien być
usytuowany w odległości bliższej niż 100m od
obiektów sportowych, na których odbywają się
masowe imprezy sportowe, uwzględniając faktyczną drogę do wejścia na teren działki.
§ 3. Przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży Prezydent Miasta kieruje
się zasadą, iż punkt taki nie powinien być usytuowany bliżej niż 30m od:
a) szkół,
b) kościołów, kaplic, czynnych cmentarzy,
c) miejsc masowych zgromadzeń, uwzględniając faktyczną drogę do głównego wejścia
na teren działki.
§ 4. 1. Przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie obiektu sportowego, z wyjątkiem zezwoleń na sprzedaż piwa,
Prezydent Miasta kieruje się zasadą, że sprzedaż
taka nie może odbywać się w czasie trwania imprezy sportowej.
2. Sprzedaż i konsumpcja piwa na terenie
obiektu sportowego może odbywać się wyłącznie
w punkcie gastronomicznym wyznaczonym przez
zarządcę lub administratora obiektu i dodatkowo
oddzielonym ogrodzeniem od miejsca imprezy
sportowej.
3. Sprzedaż piwa, o której mowa w ust. 2, może być prowadzona wyłącznie w plastikowych
kubkach jednorazowych.
4. Za niedopuszczanie do wynoszenia przez
klientów nieskonsumowanego piwa poza teren
punktu gastronomicznego odpowiada przedsiębiorca prowadzący ten punkt.
§ 5. Traci moc uchwała Nr LXI/618/2001 Rady
Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 września 2001r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży
napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i warunków sprzedaży
tych napojów.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
WOJEWODY LUBUSKIEGO
NR NK.I.MGRZ.0911-4-35/10
z dnia 2 grudnia 2010r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) stwierdzam nieważność,
doręczonej w dniu 17 listopada 2010r., uchwały
Nr XLIII/250/10 Rady Gminy Pszczew z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie ustanowienia pomników
przyrody.
UZASADNIENIE
Na sesji w dniu 4 listopada 2010r. Rada Gminy
Pszczew podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia
pomników przyrody.
Po dokonaniu analizy prawnej organ nadzoru
stwierdza, że uchwała istotnie narusza prawo, tj.
art. 44 ust. 2 oraz art. 45 ust. 1 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2009r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.).
Zgodnie z przepisem art. 44 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody ustanowienie pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego
lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego następuje
w drodze uchwały rady gminy. Uchwała rady gminy, o której mowa w ust. 1, określa nazwę danego
obiektu lub obszaru, jego położenie, sprawującego
nadzór, szczególne cele ochrony, w razie potrzeby
ustalenia dotyczące jego czynnej ochrony oraz zakazy właściwe dla tego obiektu, obszaru lub jego części, wybrane spośród zakazów wymienionych
w art. 45 ust. 1 (art. 44 ust. 2 ustawy).
Organ nadzoru stwierdza, że w podjętej uchwale nie
zostały wskazane szczególne cele ochrony drzew
uznanych za pomniki przyrody. Określenie celu dla,
którego dany twór przyrody ma zostać uznany za
pomnik przyrody ma charakter obligatoryjny wynikający wprost z ustawy. Posłużenie się w przepisie
zwrotem „określa” należy rozumieć w ten sposób,
że w podjętej przez radę gminy uchwale obligatoryjnie zamieszczone muszą zostać postanowienia
dotyczące wszystkich kwestii wymienionych w tym
przepisie. Obowiązkiem rady jest respektowania
zakresu przedmiotowego wyznaczonego przepisem
art. 44 ust. 2 ustawy.
W uzasadnieniu do badanej uchwały rada określiła
przyczyny uznania określonych drzew za pomniki
przyrody (bardzo rzadkie występowanie, są ważnym
elementem składowym współtworzącym krajobraz
i zwiększającym bioróżnorodność ekosystemów,
pełnią funkcję dydaktyczną). Przyczyny nie są jednak
jednoznaczne z celami.
Jednocześnie organ nadzoru wskazuje, że uchwała
rady gminy określa w razie potrzeby zakazy właściwe dla obiektu, obszaru lub jego części, wybrane
spośród zakazów wymienionych w art. 45 ust. 1.

Przepis art. 45 ust.1 ustawy o ochronie przyrody
stanowi, że w stosunku do pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego
lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego mogą być
wprowadzone następujące zakazy:
1) niszczenia, uszkadzania
obiektu lub obszaru;

lub

przekształcania

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę 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, jeżeli
zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub
rybackiej;
5) likwidowania, zasypywania i przekształcania
naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy
oraz obszarów wodno-błotnych;
6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia
użytkowanych gruntów rolnych;
7) zmiany sposobu użytkowania ziemi;
8) wydobywania do celów gospodarczych skał,
w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
9) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz
tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego
połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną,
rybacką i łowiecką;
10) zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów
na obszarach użytków ekologicznych, utworzonych w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub
ostoi roślin i grzybów chronionych;
11) umieszczania tablic reklamowych.
Tymczasem Rada Gminy Pszczew w § 2 uchwały
postanowiła, że „w stosunku do drzew wymienionych w § 1 wprowadza się następujące zakazy:
1) niszczenia,
drzew,

uszkadzania

lub

przekształcania

2) umieszczania tablic, napisów ogłoszeń reklamowych i innych znaków, niezwiązanych
z ochroną drzew,
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3) zanieczyszczania terenu, w tym: wysypywania,
zakopywania i wylewania odpadów lub innych
nieczystości oraz innego zanieczyszczenia wód,
gleby i powietrza, a także wzniecania ognia
w pobliżu drzew,
4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli
zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce wodnej, leśnej, wodnej
lub rybackiej.”
Ustanowione przez radę w § 2 pkt 2 i 3 zakazy nie
mieszczą się w zamkniętym katalogu zakazów wymienionych w art. 45 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. Z dyspozycji art. 44 ust. 2 wynika uprawnienie
rady do wyboru tylko tych zakazów, które zostały
określone w art. 45 ust. 1 ustawy. Oznacza to, że
rada gminy nie posiada prawa do wprowadzania do
treści uchwały zakazów ponad te enumeratywnie
wymienione, wynikające z treści tego przepisu, jak

Poz. 219, 220

to uczyniła Rada Gminy Pszczew w § 2 pkt 2 i 3
uchwały.
Ponadto organ nadzoru zwraca uwagę, że zgodnie
z przepisem art. 45 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie
przyrody w § 2 pkt 4 uchwały zamiast wyrazu „wodnej” (wyraz 15) powinien być wyraz „rolnej”.
Wobec powyższego należało orzec jak na wstępie.
Od niniejszego rozstrzygnięcia służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni od dnia
doręczenia rozstrzygnięcia za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego.
Z upoważnienia Wojewody Lubuskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli
Teresa Kaczmarek
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
WOJEWODY LUBUSKIEGO
NR NK.I.DKON.0911-3-31/10
z dnia 9 grudnia 2010r.
Na podstawie art. 91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
roku Nr 142, poz.1591 ze zm.) stwierdzam nieważność uchwały Rady Miejskiej w Trzcielu, podjętej na
sesji w dniu 28 października 2010 roku Nr XLI/329/10
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji
– w podanej poniżej części:
§ 2,
§ 5,
§ 6 ust. 1 w zakresie: o których mowa
w § 5.
UZASADNIENIE
Rada Miejska w Trzcielu podjęła na sesji w dniu
28 października 2010 roku uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Uchwała doręczona została organowi nadzoru
w dniu 9 listopada 2010 roku.
Po dokonaniu analizy prawnej organ nadzoru
stwierdza, że uchwała w podanej powyżej części
istotnie narusza prawo, tj. art. 5 ust. 5 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873

z późn. zm.) oraz § 149 załącznika do rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku
w sprawie Zasad techniki prawodawczej (Dz. U.
Nr 100, poz. 908).
W ocenie organu nadzoru, naruszeniem obowiązującego prawa jest zamieszczenie w § 2 uchwały definicji pojęć, które zostały zdefiniowane w ustawie
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Taka regulacja narusza § 149 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca
2002 roku w sprawie Zasad techniki prawodawczej.
Stosownie do jego brzmienia w akcie normatywnym
niższym rangą niż ustawa bez upoważnienia ustawowego nie formułuje się definicji ustalających znaczenie określeń ustawowych; w szczególności
w akcie wykonawczym nie formułuje się definicji,
które ustalały znaczenie określeń zawartych w ustawie upoważniającej. Przywołany przepis ma charakter kategoryczny i jest konsekwencją wynikającą
z Konstytucji, która określa hierarchię źródeł prawa.
Definicja umieszczona w akcie prawa miejscowego
nie może być ani powtórzeniem, ani nie może definiować pojęć ustawowych, których sama ustawa nie
definiuje. Rada nie została upoważniona do definiowania pojęć, którymi posługuje się prawodawca.
Jeżeli ustawodawca nie nadaje normatywnego znaczenia używanym w ustawie zwrotom, to organ wydający akt wykonawczy, bez wyraźnego wskazania
nie jest upoważniony do formułowania desygnatów
tych pojęć językiem prawnym. Zachodzi bowiem
wysokie prawdopodobieństwo, iż ten sam termin
będzie miał odmienne znaczenie na gruncie ustawy,
aniżeli w kontekście postanowień uchwały rady
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gminy (wyrok WSA w Lublinie z dnia 19 września
2008 roku, Sygn. akt II SA/Lu 485/08).

3) gminny program profilaktyki i przeciwdziałania
narkomanii na dany rok,

Zakwestionować należało również § 5 uchwały, naruszający w sposób istotny art. 5 ust. 5 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zgodnie z jego treścią, organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego określa, w drodze uchwały, szczegółowy sposób konsultowania z radami
działalności pożytku publicznego lub organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacji.

4) strategia rozwoju gminy.

Z powyższego przepisu wynika uprawnienie rady do
określenia sposobu konsultowania ze wskazanymi
wyżej podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji.
Posługując się pojęciem projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji ustawodawca miał na
myśli wszystkie bez wyjątku akty prawa miejscowego podejmowane w w/w dziedzinach, a nie tylko
niektóre, dowolnie wybrane przez organ stanowiący.
Tymczasem Rada Miejska w Trzcielu w § 5 ust. 1
uchwały określiła wprost, jakie projekty aktów podlegają obowiązkowym konsultacjom z organizacjami
i innymi podmiotami: Obowiązkowym konsultacjom
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzonym z inicjatywy Burmistrza Trzciela podlegają następujące projekty:
1) roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

Z kolei, w ust. 2 § 5 wprowadzono zapis, zgodnie
z którym Burmistrz Trzciela może również z własnej
inicjatywy poddać pod konsultacje inne akty prawa,
w tym w szczególności akty o charakterze strategiczno – programowym, które odnoszą się do działalności organizacji i podmiotów.
Zdaniem organu nadzoru powyższe regulacje nie są
zgodne z intencją ustawodawcy zawartą w art. 5
ust. 5 ustawy. Organ stanowiący gminy, ustalając
konkretną grupę aktów, których projekty podlegają
konsultacjom, bądź też określając, iż takim konsultacjom podlegają m.in. akty o charakterze strategiczno
– programowym przekroczył zakres przyznanego mu
upoważnienia ustawowego.
Konsekwencją uchylenia § 5 jest również stwierdzenie nieważności § 6 ust w zakresie, o których mowa
w § 5.
Mając na uwadze powyższe orzeczono jak na wstępie.
Od niniejszego rozstrzygnięcia służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, w terminie 30 dni
od daty doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego.
Zgodnie z art. 92 ustawy o samorządzie gminnym,
stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności
uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie
z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem
nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia
nadzorczego.
Z upoważnienia Wojewody Lubuskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli
Teresa Kaczmarek

2) gminny program profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych na dany rok,
59
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
WOJEWODY LUBUSKIEGO
NR NK.I.MGRZ.0911-4-40/10
z dnia 10 grudnia 2010r.
Na podstawie art. 91 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) stwierdzam nieważność, doręczonej
w dniu 9 listopada 2010r., uchwały Nr LXX/512/10
Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 października
2010r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania,
w części dotyczącej:

§ 1,
§ 2 ust. 1, 2 i 3,
§ 3 ust. 2,
§ 5.
U ZA SA DN IEN I E
Na sesji w dniu 28 października 2010r. Rada Miejska
w Szprotawie podjęła uchwałę w sprawie określenia
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opie-
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kuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat
oraz trybu ich pobierania.
Po dokonaniu analizy prawnej organ nadzoru
stwierdza, że uchwała istotnie narusza prawo, tj.
art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.)
oraz § 137 w związku z § 143 rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie
„Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100,
poz. 908).
Zgodnie z § 137 rozporządzenia w sprawie „Zasad
techniki prawodawczej” w uchwale lub zarządzeniu
nie powtarza się przepisów ustaw, ratyfikowanych
umów międzynarodowych i rozporządzeń. Tymczasem Rada Miejska w Szprotawie w § 1 ust. 1 – 5
uchwały powtórzyła regulację zawartą w art. 17
i art. 50 ust. 1 – 4 ustawy o pomocy społecznej.
Organ nadzoru w kwestii tej podziela stanowisko
przedstawione w wyroku Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Opolu z dnia 23 września
2010r., sygn. akt II SA/Op 393/10, iż powszechnie
obowiązujący charakter norm prawnych zawartych
w uchwale zobowiązuje organ do formułowania ich
jedynie na podstawie i w granicach upoważnienia
ustawowego, a także realizacji delegacji ustawowej
w sposób precyzyjny i ścisły, w tym i bez powtórzeń
przepisów powszechnie obowiązujących zawartych
w innych powszechnie obowiązujących aktach normatywnych.
W świetle powyższego należy uznać, iż ustawodawca, formułując określoną delegację do wydania aktu
wykonawczego, przekazuje upoważnienie do uregulowania wyłącznie kwestii nieobjętych dotąd żadną
normą o charakterze powszechnie obowiązującym
w celu ukształtowania stanu prawnego uwzględniającego, m.in., specyfikę, możliwości i potrzeby środowiska, do którego właściwy akt wykonawczy jest
skierowany. Zatem z istoty aktu prawa miejscowego
wynika niedopuszczalność takiego działania organu
realizującego delegację ustawową, które polega na
powtarzaniu bądź modyfikacji wiążących go norm
o charakterze powszechnie obowiązującym. Przedstawione stanowisko znajduje odzwierciedlenie
w utrwalonej linii orzeczniczej, uznającej za niedopuszczalne powtarzanie regulacji ustawowych bądź
ich modyfikację przez przepisy prawa miejscowego
(wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 12 sierpnia
2010r., sygn. akt IV SA/Wr 338/10). Ponadto orzecznictwo sądowoadministracyjne uznaje, że powtórzenie regulacji ustawowych przez przepisy gminne
jest niezgodne z zasadami legalizacji (wyrok NSA
z 20 sierpnia 1996r. SA/Wr 2761/95 i z 14 października 1999r. SA/Wr 1179/98). Powtarzanie w akcie wykonawczym uregulowań ustawowych jest zbędne,
bo uregulowanie to istnieje, a nadto jest wysoce
dezinformujące. Trzeba bowiem liczyć się z tym, że
powtórzony przepis będzie interpretowany w kontekście uchwały, w której go powtórzono, co może
prowadzić do całkowitej lub częściowej zmiany intencji prawodawcy, a więc do naruszenia wymagania adekwatności (S. Wronkowska, M. Zieliński: Za-
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sady techniki prawodawczej Komentarz, W-wa 1997
Wydawnictwo Sejmowe).
Stosownie do przepisu art. 50 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej osobie, która z powodu wieku, choroby
lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób,
a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie
usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania określa rada gminy w uchwale (art. 50 ust. 6
ustawy).
W świetle powołanych wyżej przepisów radzie przysługuje wyłącznie kompetencja do określenia, w formie uchwały będącej aktem prawa miejscowego,
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania tych opłat. Ustawodawca ściśle określił zakres
przedmiotowy uchwały. W ramach tego upoważnienia rada gminy ma obowiązek wydać przepisy normujące materię nim objętą.
Tymczasem Rada w § 1 ust. 6 i 7 uchwały określiła
organ przyznający świadczenie i formę w jakiej to
nastąpi. Zgodnie z powołanym wcześniej przepisem
art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej rada nie
była umocowana do objęcia zakresem przedmiotowej uchwały postanowień wskazujących, który organ
jest właściwy do rozstrzygania w przedmiocie przyznawania usług, jak również formy jego działania.
Pojęcie „warunki” i „tryb” nie są tożsame, tym bardziej, że ustawodawca w tym samym artykule posługuje się zwrotem „tryb ich pobierania”.
Następnie w § 2 ust. 1 uchwały wskazano, że „realizację zadania Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie zleca innym podmiotom w trybie przepisów
o zamówieniach publicznych” a w ust. 3, że „podmioty, którym Ośrodek Pomocy Społecznej zlecił świadczenie usług w trybie przepisów o zamówieniach
publicznych, są w zakresie wykonywanych usług
opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
nadzorowane przez OPS”. Zdaniem organu nadzoru
powyższa regulacja wykracza poza zakres upoważnienia ustawowego, określonego w art. 50 ust. 6
ustawy. Nie stanowi ona bowiem warunków przyznania, odpłatności za usługi, warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat ani trybu ich
pobierania.
W § 2 ust. 3 Rada postanowiła, że wysokość odpłatności za usługi uzależniona jest od:
a) wysokości stawki godzinowej, ustalonej na
podstawie umowy zawartej pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej – jako zleceniodawcą a zleceniobiorcą wykonującym usługi,
b) ilość godzin świadczonych usług,
c) dochodu świadczeniobiorcy,
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d) wskaźnika odpłatności określonego w procentach.

na Kierownika lub Zastępcę Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie.

Przytoczony przepis w sposób istotny narusza art. 50
ust. 6 ustawy o pomocy społecznej. W kwestii tej
organ podziela stanowisko Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego we Wrocławiu wyrażone w wyroku z dnia 14 lutego 2006r., sygn. akt IV SA/Wr 600/04,
że przepis art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej
w sposób niebudzący wątpliwości przesądza o tym, iż
rada jest organem właściwym do określenia szczegółowych warunków odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Wśród szczegółowych warunków odpłatności nie sposób pominąć
kwestii kosztu takich usług, a także sposobu jej naliczania. Tymczasem Rada Miejska w Szprotawie
w uchwale wskazuje, że odpłatność za usługi uzależniona jest od wysokości stawki godzinowej, która
zostanie ustalona na podstawie umowy zawartej
pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej – jako zleceniodawcą a zleceniobiorcą wykonującym usługi.
Następuje tu przekazanie przez Radę kompetencji do
uregulowania pewnego zakresu spraw innemu podmiotowi, a to niweczy intencje prawodawcy, który do
unormowania szczegółowych zasad odpłatności wyznaczył radę gminy. Organ nadzoru zgadza się również ze stanowiskiem Wojewody Lubelskiego wyrażonym w rozstrzygnięciu nadzorczym z dnia 6 sierpnia 2010r., Nr NK.II. 0911/244/10, iż z treści art. 50
ust. 6 ustawy o pomocy społecznej wynika konieczność ustalenia przez radę wysokości kosztu usług
opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
w uchwale stanowiącej akt prawa miejscowego, żeby
adresat mógł z jej treści wyczytać, jaką odpłatność
poniesie.

Ponadto zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym uchwały rady wykonuje burmistrz,
a nie jak wskazano w § 5 Kierownik MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie.

Następnie Rada w § 3 ust. 2 uchwaliła, że „Kierownik
lub Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szprotawie posiadający upoważnienie Burmistrza
do wydawania decyzji administracyjnych, może na
wniosek świadczeniobiorcy lub pracownika socjalnego w całości lub w części zwolnić z odpłatności za
usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze”. Zdaniem organu nadzoru przyznanie przez Radę
Kierownikowi lub Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie uprawnienia do decydowania w indywidualnych sprawach z zakresu
pomocy społecznej należących do właściwości rady
gminy stanowi istotne naruszenie prawa. Zgodnie
z przepisem art. 50 ust. 6 rada gminy w drodze
uchwały określa szczegółowe warunki częściowego
lub całkowitego zwolnienia od opłat. Z treści uchwały
powinno zatem wynikać w jakich sytuacjach osoba
korzystająca z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych może ubiegać się o częściowe lub całkowite zwolnienie od opłat. Rada nie
może przenieść w tym zakresie swoich kompetencji

Wobec powyższego, ponieważ uchwała została podjęta bez upoważnienia ustawowego, co stanowi
istotne naruszenia prawa, wydanie rozstrzygnięcia
nadzorczego stało się konieczne i należało orzec jak
w sentencji.
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Należy wskazać również, że w podstawie prawnej
uchwały nie został wymieniony art. 96 ust. 4 ustawy
o pomocy społecznej, który stanowi, że rada gminy
określa, w drodze uchwały, zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, o których
mowa w ust. 2, będących w zakresie zadań własnych. Zgodnie z przepisem art. 96 ust. 2 wydatki na
usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne
usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe
przyznane pod warunkiem zwrotu podlegają zwrotowi w części lub całości, jeżeli dochód na osobę
w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego.
W § 2 ust. 5 Rada uchwaliła, że „osoby nie spełniające warunków, o których mowa w art. 8 ust. 1 i 2
ustawy o pomocy społecznej zwracają wydatki za
usługi opiekuńcze na zasadach określonych w tabeli”. Zgodnie z przepisem § 139 „Zasad techniki prawodawczej” tekst uchwały i zarządzenia rozpoczyna
się od wskazania przepisu prawnego, na podstawie
którego uchwała lub zarządzenie są wydawane.
A zatem w podstawie prawnej aktu powołać należy te
przepisy, które stanowią delegację dla podejmowania
przez radę gminy działań. A zatem zasadne jest wyszczególnienie w podstawie prawnej uchwały art. 96
ust. 4 powołanej ustawy.

Od niniejszego rozstrzygnięcia służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzów Wlkp. w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia za pośrednictwem Wojewody
Lubuskiego.
Zgodnie z art. 92 ustawy o samorządzie gminnym
stwierdzenie nieważności uchwały wstrzymuje jej
wykonanie z mocy prawa, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.
Z upoważnienia Wojewody Lubuskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli
Teresa Kaczmarek
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
WOJEWODY LUBUSKIEGO
NR NK.I.TDOM.0911-21/10
z dnia 13 grudnia 2010r.
Na podstawie art. 91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) stwierdzam nieważność uchwały Rady Miejskiej w Kostrzynie nad Odrą, podjętej na sesji w dniu 4 listopada 2010 roku
Nr LXVI/361/10 w sprawie przyjęcia programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Kostrzynie nad Odrą na rok 2011.
UZASADNIENIE
Rada Miejska w Kożuchowie podjęła na sesji w dniu
4 listopada 2010 roku uchwałę w sprawie przyjęcia
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w Kostrzynie nad Odrą na rok
2011.
Uchwała doręczona została
w dniu 12 listopada 2010 roku.

organowi

nadzoru

Po dokonaniu analizy prawnej organ nadzoru
stwierdza, że uchwała istotnie narusza prawo, tj.
art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) – dalej zwanej:
„ustawą.
Zgodnie z art. 5a ust. 4 program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 zawiera w szczególności:
1) cel główny i cele szczegółowe programu;
2) zasady współpracy;
3) zakres przedmiotowy;
4) formy współpracy, o których mowa w art. 5
ust. 2;
5) priorytetowe zadania publiczne;
6) okres realizacji programu;
7) sposób realizacji programu;
8) wysokość środków przeznaczanych na realizację
programu;
9) sposób oceny realizacji programu;
10) informację o sposobie tworzenia programu oraz
o przebiegu konsultacji;
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11) tryb powoływania i zasady działania komisji
konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.
Użycie przez ustawodawcę zwrotu: „w szczególności” oznacza, że choć wskazane w nim elementy
stanowią katalog otwarty, to obligatoryjnie muszą
zostać ustalone w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy.
Tymczasem badana uchwała nie zawiera wszystkich
elementów, o których mowa w pkt od 1 do 11 art. 5a
ust. 4.
W uchwale zupełnie pominięto zagadnienie dotyczące wysokości środków przeznaczonych na jego
realizację. W szczególności nie wypełnia obowiązku
wskazania wysokości środków przeznaczonych na
realizację programu postanowienie § 7 uchwały,
które w tej materii odwołuje się do niepodjętej jeszcze uchwały budżetowej. Postanowienie § 7 uchwały niejako ceduje uprawnienie do określenia wysokości środków przeznaczanych na realizację programu na uchwałę budżetową, podczas gdy wysokość tych środków powinna zostać określona w badanej uchwale. Organ nadzoru jednocześnie wyraża
stanowisko, że dyspozycję wskazania wysokości
środków wypełnia postanowienie pozwalające na
wyprowadzenie konkretnej wartości pieniężnej.
Pominięcie w uchwale ww. elementu skutkuje
stwierdzeniem jej nieważności w całości.
Mając na względzie powyższe, orzeczono jak na
wstępie.
Od niniejszego rozstrzygnięcia służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni od doręczenia rozstrzygnięcia za pośrednictwem Wojewody
Lubuskiego.
Zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwały organu powiatu wstrzymuje jej
wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym
stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia
rozstrzygnięcia nadzorczego.
Z upoważnienia Wojewody Lubuskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli
Teresa Kaczmarek
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
WOJEWODY LUBUSKIEGO
NR NK.I.DKON.0911-3-41/10
z dnia 16 grudnia 2010r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) stwierdzam nieważność uchwały Rady Miejskiej w Trzcielu, podjętej na
sesji w dniu 28 października 2010 roku Nr XLI/338/10
w sprawie w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Trzciel i jej jednostkom
podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy
publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić
będzie pomoc publiczną, w podanej poniżej części:
§ 4.
UZASADNIENIE
Rady Miejska w Trzcielu podjęła na sesji w dniu
28 października 2010 roku uchwałę w sprawie
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Trzciel i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić
będzie pomoc publiczną. Uchwała doręczona została
organowi nadzoru w dniu 16 listopada 2010 roku.
Po dokonaniu analizy prawnej organ nadzoru
stwierdza, że uchwała w podanej powyżej części
istotnie narusza prawo, tj. art. 59 ust. 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).
Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom podległym, mogą być
umarzane, a ich spłata odraczana lub rozkładana na
raty w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym. Z kolei
w myśl art. 59 ust. 2 ww. ustawy, organ stanowiący
jednostki samorządu terytorialnego określi szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg, o których
mowa w ust. 1, warunki dopuszczalności pomocy
publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić
będzie pomoc publiczną, oraz wskaże organ lub
osobę uprawnione do udzielania tych ulg. Organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może, w drodze uchwały, postanowić o stosowaniu
z urzędu ulg, o których mowa w ust. 1, w przypadku
wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56
ust. 1 (art. 59 ust. 3 ustawy).

Artykuł 59 ust. 2 ww. ustawy jasno wyznacza granice kompetencji prawotwórczej rady stanowiąc, iż
rada gminy:
1) określa zasady i tryb umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,
odraczania ich spłaty i rozkładania ich spłaty na
raty,
2) wskazuje organ lub osobę uprawnione do udzielania wskazanych ulg,
3) określa warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
Stosownie zaś do treści art. 59 ust. 3 ww. ustawy
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może, w drodze uchwały, postanowić o stosowaniu z urzędu ulg, o których mowa w ust. 1, wówczas w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 takie postępowanie jest
prowadzone.
W § 4 uchwały Rada Miejska wprowadziła zapis,
w myśl którego należności pieniężne mogą być
umarzane z urzędu w całości lub części w przypadku
wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych.
W opinii organu nadzoru, rada nie wykonała delegacji zawartej w art. 59 ust. 3, bowiem nie postanowiła o stosowaniu z urzędu ulg, w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1.
Rada w § 4, poprzez sformułowanie „mogą”, decyzję co do zastosowania ulg z urzędu pozostawiła
kierownikom jednostek i burmistrzowi Trzciela.
Tymczasem zgodnie z wolą ustawodawcy to rada
gminy ma zdecydować, czy w określonych w art. 56
ust. 1 sytuacjach będą stosowane ulgi z urzędu.
W przypadku wprowadzenia takiego zapisu, organ
uprawniony (kierownik jednostki, burmistrz) nie ma
możliwości podjęcia decyzji uznaniowej o przyznaniu ulgi, lecz musi ją zastosować obligatoryjnie
- w przypadku oczywiście wystąpienia okoliczności
wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych.
Mając na uwadze powyższe orzeczono jak na wstępie.
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Od niniejszego rozstrzygnięcia służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, w terminie 30 dni
od daty doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego.
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z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem
nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia
nadzorczego.
Z upoważnienia Wojewody Lubuskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli
Teresa Kaczmarek

Zgodnie z art. 92 ustawy o samorządzie gminnym,
stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności
uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
WOJEWODY LUBUSKIEGO
NR NK.I.DKON.0911-42/10
z dnia 21 grudnia 2010r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) stwierdzam nieważność § 4 uchwały Rady Miejskiej w Gubinie, podjętej
na sesji w dniu 10 listopada 2010 roku Nr L/570/2010
w sprawie realizacji i współfinansowania procesu
dokumentacyjnego przebudowy dróg wojewódzkich.
UZASADNIENIE
Rada Miejska w Gubinie podjęła na sesji w dniu
10 listopada 2010 roku uchwałę w sprawie realizacji
i współfinansowania procesu dokumentacyjnego
przebudowy dróg wojewódzkich. Uchwała doręczona została organowi nadzoru w dniu 22 listopada
2010 roku.
Po dokonaniu analizy prawnej organ nadzoru
stwierdza, że wyżej wymieniony akt w § 4 istotnie
narusza prawo, tj. art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 i 10
ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 75).
Rada Gminy Gubin w § 4 przedmiotowej uchwały
postanowiła, że uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego. Określenie takiego terminu wejścia w życie oznacza, iż rada zakwalifikowała przedmiotową uchwałę do kategorii prawa miejscowego, którego wejście w życie uzależnione jest
od ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Zapis ten stanowi przekroczenie ustawowego
upoważnienia zawartego w art. 4 ust. 1 ustawy
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
W wymienionym artykule ustawodawca postanowił,
że akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach
wojewódzkich, wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt
normatywny określi termin dłuższy.
Przepis art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych określa, jakie akty publikowane są

w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Tego rodzaju akt musi zawsze zawierać się w granicach upoważnienia ustawowego (art. 94 Konstytucji RP).
O kwalifikacji danego aktu do aktów prawa powszechnie obowiązującego nie decyduje sam fakt
podjęcia uchwały przez organ stanowiący gminy,
ale jego cechy materialne i formalne. Należy brać tu
pod uwagę charakter ustanawianych norm prawnych i kształtowanie przez te normy sytuacji prawnej
adresatów. Chodzi tu o normy postępowania o charakterze generalnym i abstrakcyjnym (por. wyrok
NSA z dnia 5 kwietnia 2002r., sygn. akt I SA 2160/01,
Lex Nr 81765).
Określony w art. 13 w/w ustawy katalog aktów
prawnych podlegających publikacji jest zamknięty
i nie może być w dowolny sposób rozszerzany.
Zgodnie z tym artykułem, w wojewódzkim dzienniku
urzędowym ogłasza się:
1) akty prawa miejscowego stanowione przez wojewodę i organy administracji niezespolonej;
2) akty prawa miejscowego stanowione przez
sejmik województwa, organ powiatu oraz organ gminy, w tym statuty województwa, powiatu i gminy;
3) statuty związków międzygminnych oraz statuty
związków powiatów;
4) akty Prezesa Rady Ministrów uchylające akty
prawa miejscowego stanowionego przez wojewodę i organy administracji niezespolonej;
5) wyroki sądu administracyjnego uwzględniające
skargi na akty prawa miejscowego stanowionego przez: wojewodę i organy administracji
niezespolonej, organ samorządu województwa,
organ powiatu i organ gminy;
6) porozumienia w sprawie wykonywania zadań
publicznych zawarte:
a) między jednostkami samorządu terytorialnego,
b) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej;
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7) uchwały budżetowe gminy, powiatu i województwa oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy, powiatu i województwa;

W związku z istotnym naruszeniem artykułu 13 pkt 2
i 10 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych, należy stwierdzić nieważność § 4 uchwały.

8) obwieszczenia o wygaśnięciu mandatu wójta
(burmistrza, prezydenta miasta) oraz o rozwiązaniu sejmiku województwa, rady powiatu lub
rady gminy;

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak na wstępie.

8a) rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące aktów
prawa miejscowego stanowionych przez jednostki samorządu terytorialnego;
9) statut urzędu wojewódzkiego;
10) inne akty prawne, informacje, komunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia, jeżeli tak stanowią
przepisy szczególne.

Jednocześnie organ nadzoru wskazuje, że publikacji
w wojewódzkim dzienniku urzędowym, zgodnie ze
wskazanym wyżej art. 13 pkt 6, podlega porozumienie zawarte między jednostkami samorządu terytorialnego.
Od niniejszego rozstrzygnięcia służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, w terminie 30 dni
od daty doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego.

Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przyjęcia obowiązku realizacji i współfinansowania procesu dokumentacyjnego dróg, w opinii
organu nadzoru, nie jest aktem prawa miejscowego,
nie jest również takim aktem, którego obowiązek
ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym
wynika z przepisów szczególnych.

Z upoważnienia Wojewody Lubuskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli
Teresa Kaczmarek

63

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

225
64

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
WOJEWODY LUBUSKIEGO
NR NK.I.DKON.0911-3-46/10
z dnia 21 grudnia 2010r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) stwierdzam nieważność uchwały Rady Miejskiej w Gubinie, podjętej na
sesji w dniu 10 listopada 2010 roku Nr L/575/2010
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu
udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,
w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
oraz wskazania organu i osób uprawnionych do
udzielania tych ulg, w podanej poniżej części:
§ 2 pkt 4,
§ 4.
UZASADNIENIE
Rada Miejska w Gubinie podjęła na sesji w dniu
10 listopada 2010 roku uchwałę Nr L/575/2010
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu
udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,
w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
oraz wskazania organu i osób uprawnionych do
udzielania tych ulg. Uchwała doręczona została organowi nadzoru za pośrednictwem Dyrektora Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
w dniu 26 listopada 2010 roku.

Po dokonaniu analizy prawnej organ nadzoru
stwierdza, że uchwała w podanej powyżej części
istotnie narusza prawo, tj. art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz § 149 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
20 czerwca 2002r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908).
Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom podległym, mogą być
umarzane, a ich spłata odraczana lub rozkładana na
raty w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym. Z kolei
w myśl art. 59 ust. 2 ww. ustawy, organ stanowiący
jednostki samorządu terytorialnego określi szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg, o których
mowa w ust. 1, warunki dopuszczalności pomocy
publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić
będzie pomoc publiczną, oraz wskaże organ lub
osobę uprawnione do udzielania tych ulg. Organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może, w drodze uchwały, postanowić o stosowaniu
z urzędu ulg, o których mowa w ust. 1, w przypadku
wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56
ust. 1 (art. 59 ust. 3 ustawy).
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W opinii organu nadzoru, wprowadzenie w § 2 pkt 4
uchwały definicji przedsiębiorcy jest niezgodne
z § 149 zasad techniki prawodawczej, w myśl którego w akcie normatywnym niższym rangą niż ustawa, bez upoważnienia ustawowego, nie formułuje
się definicji ustalających znaczenia określeń ustawowych; w szczególności w akcie wykonawczym nie
formułuje się definicji, które ustalałyby znaczenia
określeń zawartych w ustawie upoważniającej.
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia
25 marca 2003 roku (II SA/Wr 2572/02) stwierdził:
Narusza powszechnie obowiązujący porządek prawny w stopniu istotnym nie tylko regulowanie przez
gminę raz jeszcze tego, co zostało już pomieszczone
w źródle powszechnie obowiązującego prawa, lecz
także modyfikowanie przepisu ustawowego przez
akt wykonawczy niższego rzędu, co możliwe jest
tylko w granicach wyraźnie przewidzianego upoważnienia ustawowego.
Artykuł 59 ust. 2 ww. ustawy jasno wyznacza granice kompetencji prawotwórczej rady stanowiąc, iż
rada gminy:
1) określa zasady i tryb umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,
odraczania ich spłaty i rozkładania ich spłaty na
raty,
2) wskazuje organ lub osobę uprawnione do udzielania wskazanych ulg,
3) określa warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może więc w drodze uchwały ustalić tylko
sposób, metody i normy postępowania, przy załatwianiu spraw związanych z udzielaniem powyższych ulg. Według ww. art. 59 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom podległym, mogą być umarzane, a ich spłata odraczana
lub rozkładana na raty tylko w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem
publicznym. Ocenę, czy taki interes zachodzi przeprowadza wskazany w uchwale organ po analizie
zgromadzonego sprawie materiału dowodowego.
Stosownie zaś do treści art. 59 ust. 3 ww. ustawy
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może, w drodze uchwały, postanowić o stosowaniu z urzędu ulg, o których mowa w ust. 1, wów-
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czas w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 takie postępowanie jest
prowadzone.
W § 4 uchwały Rada Miejska w Gubinie wprowadziła zapis, w myśl którego należności mogą być umarzane w całości z urzędu, jeżeli:
1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych
przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna
wartość nie przekroczy kwoty 6 000zł;
2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym
braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby
trzecie;
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty
wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej
należności lub postępowanie egzekucyjne stało
sie nieskuteczne;
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji.
W opinii organu nadzoru, rada nie wykonała delegacji zawartej w art. 59 ust. 3, bowiem nie postanowiła o stosowaniu z urzędu ulg, w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1.
Rada w § 4, poprzez sformułowanie „mogą”, decyzję co do zastosowania ulg z urzędu pozostawiła
kierownikom jednostek i burmistrzowi Gubina.
Tymczasem zgodnie z wolą ustawodawcy to rada
gminy ma zdecydować, czy w określonych w art. 56
ust. 1 sytuacjach będą stosowane ulgi z urzędu.
W przypadku wprowadzenia takiego zapisu, organ
uprawniony (kierownik jednostki, burmistrz) nie ma
możliwości podjęcia decyzji uznaniowej o przyznaniu ulgi, lecz musi ją zastosować obligatoryjnie
- w przypadku oczywiście wystąpienia okoliczności
wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych.
Ponadto rada w wyżej wymienionym zapisie uchwały dokonała powtórzenia art. 56 ust. 1 pkt. 1 – 4, co
również uznać należy za niezgodne z prawem.
Mając na uwadze powyższe orzeczono jak na wstępie.
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Od niniejszego rozstrzygnięcia służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, w terminie 30 dni
od daty doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego.
Zgodnie z art. 92 ustawy o samorządzie gminnym,
stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności
uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie

Poz. 225

z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem
nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia
nadzorczego.
Z upoważnienia Wojewody Lubuskiego
Dyrektor wydziału Nadzoru i Kontroli
Teresa Kaczmarek
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, można 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 sprzedaży Lubuskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 730 - 1530, Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami wyłożone 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.

Wydawca: Wojewoda Lubuski
Redakcja: Naczelny Redaktor: Anna Zacharia Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego ul. Jagiellończyka 8,
66-400 Gorzów Wlkp. tel. (0-95) 7115-585, e-mail – anna.zacharia@uwoj.gorzow.pl; justyna.strelau@uwoj.gorzow.pl
Skład druk i rozpowszechnianie: Skład, druk i kolportaż: Biuro Gospodarcze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (0-95) 7115-210, e-mail – biurogospodarcze@uwoj.gorzow.pl

Rozpowszechnianie – Administracja i stały punkt sprzedaży: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, tel. (0-95) 7115-210
Tłoczono z polecenia Wojewody Lubuskiego w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. – Biuro Gospodarcze

Nakład 70 egz.

ISSN

Cena

zł

