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ZARZĄDZENIE NR 17/2011
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 10 maja 2011r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r.
Nr 151, poz. 1220 z póňn. zm.1)), zarządza się, co następuje:
§ 1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą
„Flisowe ŉródliska” obszar lasu o powierzchni
9,73ha, połoŊonego w gminie Dobiegniew.
§ 2. W skład rezerwatu przyrody wchodzą działki
o numerach ewidencyjnych: 267 częņć (Oddz. 231 c,
d’) – 1,28ha; 273 częņć (oddz. 232 a’, c, f, i’)
– 2,78ha; 609 częņć (oddz. 233 a’, d’, g’, i, i’, k)
– 5,67ha połoŊone w obrębie ewidencyjnym Stare
Osieczno, w gminie Dobiegniew, w powiecie strzelecko-derzdeneckim.
§ 3. Celem ochrony jest zachowanie kompleksu
ňródliskowego wraz z otaczającym lasem oraz charakterystycznych roņlin i zwierząt.
§ 4. Rodzaj rezerwatu przyrody: leņny, typ rezerwatu przyrody ze względy na dominujący przedmiot

ochrony: biocenotyczny i fizjocenotyczny (Pbf), podtyp: biocenoz naturalnych i półnaturalnych (bp). Typ
rezerwatu ze względu na główny typ ekosystemu:
róŊnych ekosystemów (EE), podtyp: lasów i wód
(lw).
§ 5. Nadzór nad rezerwatem przyrody, o którym
mowa w § 1, sprawuje Regionalny Konserwator
Przyrody w Gorzowie Wlkp.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w Ŋycie po upływie
14 dni od daty jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Regionalny Dyrektor Ochrony Ņrodowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
Jan Rydzanicz
_______________
1

Zmiany niniejszej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. Nr 157,
poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119,
poz. 804 oraz z 2011r. Nr 34, poz. 170.
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UCHWAŁA NR XXXVII/238/2010
RADY GMINY SIEDLISKO
z dnia 5 listopada 2010r.
w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Siedlisko
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z póňn.
zm.), art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia
21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
Cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
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§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Małgorzata Chilicka

Załącznik
do uchwały Nr XXXVII/238/2010
Rady Gminy Siedlisko
z dnia 5 listopada 2010r.
Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Siedlisko
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Mieszkaniowy zasób gminy tworzą lokale
stanowiące własnoņć Gminy Siedlisko.
2. W skład mieszkaniowego zasobu Gminy Siedlisko wchodzą lokale mieszkalne wynajmowane na
czas nieoznaczony i lokale socjalne.
§ 2. 1. Lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy przeznaczone są na:
1) lokale socjalne w przypadku, gdy na gminie
ciąŊy obowiązek ich dostarczenia,
2) na wynajem dla osób o niskich dochodach
i znajdujących się w trudnych warunkach
mieszkaniowych,
2. Lokale mieszkalne, których powierzchnia uŊytkowa przekracza 80m2 wynajmowane będą na zasadach czynszu wolnego ustalonego w drodze przetargu nieograniczonego.
§ 3. 1. Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób
gminy z wyjątkiem lokali socjalnych wynajmuje się
na czas nieoznaczony.
2. Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się
na 1 rok z moŊliwoņcią jej przedłuŊenia na następny
okres, jeŊeli najemca nadal znajduje się w sytuacji
uzasadniającej zawarcie takiej umowy.
§ 4. 1. Umowy najmu lokali mieszkalnych na
czas nieoznaczony i na czas oznaczony zawiera się
z osobami, które zamieszkują na terenie Gminy Siedlisko.
§ 5. 1. Wynajmującym lokale mieszkalne i socjalne jest Gmina Siedlisko reprezentowana przez
Wójta Gminy.
2. Zawieranie umów najmu przez zarządcę budynków mieszkalnych następuje wyłącznie na podstawie skierowania wydanego przez organ reprezentujący właņciciela, tj. Wójta Gminy Siedlisko.
§ 6. 1. Za dochód uprawniający do przyznania
lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego
uwaŊa się dochód w rozumieniu ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Dochód stanowią wszelkie
przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz
po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne

Poz. 1185

i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, okreņlonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba Ŋe zostały juŊ zaliczone do kosztów
uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się
dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
jednorazowych ņwiadczeń pienięŊnych i ņwiadczeń
w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.
2. Do dochodu, o którym mowa w ust. 1 zalicza
się dochód uzyskiwany przez wnioskodawcę i członków jego rodziny zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania
Rozdział II
Kryteria wyboru osób, którym przysługuje
pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na
czas nieoznaczony i lokalu socjalnego
§ 7. 1. Pierwszeństwo wynajmu lokalu mieszkalnego w budynkach stanowiących mieszkaniowy
zasób gminy przysługuje osobom, które:
1) zakończyły na podstawie odrębnych przepisów
nadbudowę, rozbudowę lub przebudowę pomieszczeń niemieszkalnych w obiektach budowlanych stanowiących własnoņć gminy,
2) przekazują dotychczas zajmowany lokal do
dyspozycji gminy w zamian za lokal dostarczony przez gminę,
2) zamieszkują w budynku przeznaczonym do remontu kapitalnego,
3) zamieszkują w budynku, który z uwagi na zły
stan techniczny zagraŊa bezpieczeństwu ludzi
lub mienia,
4) utraciły lokal w wyniku klęski Ŋywiołowej,
5) zamieszkują w budynku usytuowanym na
działce, która nie jest przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe w obowiązującym
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy,
6) zamieszkują w lokalu, w którym na osobę przypada mniej niŊ 5m2 ogólnej powierzchni pokoi
lub zamieszkują w lokalu uznanym za niemieszkalny,
7) opuņciły dom dziecka w związku z osiągnięciem
pełnoletnoņci, a nie mają moŊliwoņci powrotu
do lokalu, w którym poprzednio mieszkały.
2. Dochodem uprawniającym do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony jest ņredni
miesięczny dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym w okresie 6 m-cy poprzedzających
datę złoŊenia wniosku nieprzekraczający 100% najniŊszej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych i 75% w gospodarstwach wieloosobowych.
§ 8. 1. Pierwszeństwo wynajmu lokalu socjalnego przysługuje osobom, które:
1) nabyły prawo do lokalu na podstawie orzeczenia sądowego,
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2) zamieszkują w lokalu, który został uznany za
niemieszkalny,
3) zamieszkują w budynku, który z uwagi na zły
stan techniczny zagraŊa bezpieczeństwu ludzi
lub mienia,
4) utraciły lokal w wyniku klęski Ŋywiołowej lub
katastrofy budowlanej,
5) zamieszkują w budynku usytuowanym na
działce, która nie jest przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe w obowiązującym
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy,
6) nie mają tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego.
2. Dochodem uprawniającym do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego jest ņredni miesięczny
dochód na osobę w gospodarstwie domowym
w okresie 6 m-cy poprzedzających datę złoŊenia
wniosku nieprzekraczający 75% najniŊszej emerytury
w gospodarstwie jednoosobowym i 50% w gospodarstwie wieloosobowym,
Rozdział III
Zamiana lokali mieszkalnych
§ 9. 1. Najemca moŊe dokonać zamiany lokalu
na inny lokal mieszkalny wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany na lokal
znajdujący się w innych zasobach za pisemną zgodą
wynajmującego.
2. Nie zezwala się na dokonanie zamiany gdy
w jej wyniku na osobę będzie przypadać mniej niŊ
5m2 powierzchni łącznej pokoi lub gdy zamiana jest
sprzeczna z zasadami racjonalnego gospodarowania
lokalami.
Rozdział IV
Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków
o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony
i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania
tych spraw kontroli społecznej
§ 10. 1. Wnioski (podania) o zawarcie umowy
najmu lokalu mieszkalnego mogą składać osoby
spełniające kryteria okreņlone w Rozdz. II niniejszych
zasad wynajmowania lokali.
2. Wnioski wraz z deklaracją o dochodach
wg wzoru okreņlonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie dodatków mieszkaniowych naleŊy składać w Urzędzie Gminy Siedlisko.
3. Wnioski rozpatrywane będą przez Wójta Gminy Siedlisko.

Poz. 1185

§ 11. 1. Raz w roku sporządzane będą i weryfikowane w oparciu o kryteria okreņlone w Rozdz. II
wykazy osób uprawnionych do zawarcia
-

umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas
nieoznaczony,

-

umowy najmu lokalu socjalnego.

2. Wykazy osób uprawnionych do lokali znajdują
się w Urzędzie Gminy Siedlisko
§ 12. 1. Dla oceny warunków mieszkaniowych
wnioskodawcy oraz w celu uzyskania opinii w sprawie przyznania lokalu mieszkalnego Wójt Gminy
moŊe powołać w drodze zarządzenia zespół opiniujący.
2. Zespół opiniujący moŊe liczyć od 3 do 5 osób.
3. W skład zespołu mogą być powołani radni,
pracownicy Urzędu Gminy, pracownicy Gminnego
Zakładu Gospodarczego i pracownicy Oņrodka Pomocy Społecznej.
4. Opinia zespołu nie dotyczy wniosków osób
wymienionych w Rozdz. II § 7 ust. 1 pkt 1 i 2,
§ 8 ust. 1 pkt 1.
Rozdział V
Zasady postępowania w stosunku do osób, które
pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub
w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci
najemcy
§ 13. 1. Wynajmujący powinien zawrzeć umowę
najmu lokalu stanowiącego własnoņć gminy ze
zstępnymi, wstępnymi, rodzeństwem i osobami
przysposobionymi najemcy, które stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do czasu ustania stosunku najmu jeŊeli dotychczasowy najemca:
1) przeprowadził się do lokalu, do którego nie
uzyskał tytułu prawnego,
2) uzyskał tytuł prawny do innego lokalu w wyniku zawarcia związku małŊeńskiego.
2. Umowa najmu z osobami wymienionymi
w pkt 1 moŊe być zawarta jeŊeli osoby te nie mają
moŊliwoņci samodzielnego zaspokojenia potrzeb
mieszkaniowych, a wielkoņć i standard zajmowanego mieszkania odpowiada ich zdolnoņci finansowej.
3. W przypadkach, w których dochód osób zamieszkujących z najemcą do czasu ustania stosunku
najmu nie pozwala na wynajęcie tego lokalu mogą
one ubiegać się o lokal socjalny.
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UCHWAŁA NR VII.69.2011
RADY GMINY ZIELONA GÓRA
z dnia 7 kwietnia 2011r.
w sprawie określenia wysokości opłaty z tytułu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego
2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U.
Nr 45, poz. 235) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się opłatę z tytułu wpisu do rejestru
Ŋłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez
Wójta Gminy Zielona Góra w wysokoņci 100zł
/słownie: sto złotych/.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zielona Góra.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jacek Rusiński
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UCHWAŁA NR V/30/2011
RADY MIEJSKIEJ W SZLICHTYNGOWEJ
z dnia 14 kwietnia 2011r.
w sprawie: zmiany statutu samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Szlichtyngowej, ul. Rynek 10
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” i art. 40
ust. 2 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
oraz art. 8 i 9 ustawy z 27 sierpnia 2009r o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) i § 8
statutu zakładu nadanego uchwałą Rady Miejskiej
w Szlichtyngowej Nr XIII/125/2000 z dnia 25 lutego
2000r. Rada Miejska w Szlichtyngowej uchwala, co
następuje:
Ustala się nową treņć statutu dla Samorządowego
zakładu budŊetowego
Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Szlichtyngowej,
ul. Rynek 10
Statut Samorządowego Zakładu Budżetowego
- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Szlichtyngowej
Rozdział 1
Podstawa prawna działania
§ 1. Samorządowy zakład budŊetowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szlichtyngowej, ul. Rynek 10, zwany dalej " zakładem " działa
na podstawie:
1. Ustawy z 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),
2. Ustawy z 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U.
z 2009r. Nr 157, poz. 1241),

3. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
7 grudnia 2010r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budŊetowych i samorządowych zakładów budŊetowych (Dz. U. Nr 241, poz. 1616),
4. Uchwały Nr I/1/91 Rady Gminy i Miasta
w Szlichtyngowej z dnia 30 stycznia 1991r.
w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Szlichtyngowej,
5. Uchwały V/29/2011 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie
zmiany uchwały o utworzeniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szlichtyngowej.
Rozdział 2
Przedmiot i zakres działania
§ 2. Terenem działania zakładu jest obszar Miasta i Gminy Szlichtyngowa. Zakład moŊe w ramach
zawartych indywidualnych umów i porozumień
prowadzić współpracę z innymi miastami i gminami
w zakresie objętym przedmiotem działania.
§ 3. Przedmiotem działania zakładu jest zaspakajanie potrzeb mieszkańców Miasta i Gminy Szlichtyngowa w drodze ņwiadczenia usług powszechnie
dostępnych wynikających z upowaŊnień ustawowych.
§ 4. Przedmiotem
w szczególnoņci

działalnoņci

zakładu

jest
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1) zakresie gospodarki komunalnej:
1. prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi zgodnie z planem
gospodarki odpadami,
2. utrzymywanie w czystoņci i porządku terenów przyległych do nieruchomoņci zabudowanych budynkami mieszkalnymi i uŊytkowymi będącymi w zarządzie zakładu,
3. utrzymanie w czystoņci i porządku terenów
zielonych, parków i lasów komunalnych,

Poz. 1187
i administrację powierzonym mieniem komunalnym i wspólnot mieszkaniowych,
6. zleca odpłatne usługi remontowo - budowlane i inne związane z eksploatacją lokali komunalnych,
7. prowadzi rozliczanie i windykację naleŊnoņci
czynszowych i opłat eksploatacyjnych, zarządu.
Rozdział 3
Organizacja Zakładu

4. utrzymanie czystoņć oraz zimowe utrzymanie
ulic, dróg, mostów, placów i ciągów pieszych, organizacji ruchu drogowego, dekoracji miasta,

§ 5. 1. Nadzór nad działalnoņcią samorządowego
zakładu budŊetowego sprawuje Rada Miejska
w Szlichtyngowej.

5. ņwiadczenie usług transportowo – warsztatowych,

2. Dyrektora samorządowego zakładu budŊetowego - zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta i Gminy
w Szlichtyngowej.

6. prowadzenie reintegracji zawodowej i społecznej w tym prac interwencyjnych i robót
publicznych,
7. współpraca z organizacjami pozarządowymi
i osobami fizycznymi na rzecz rozwoju gospodarki komunalnej,
8. realizacja innych branŊowych zadań powierzonych przez zleceniodawców.
9. prowadzenie zadań z zakresu eksploatacji,
remontów i inwestycji wodociągów i urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz studni publicznych, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ņcieków komunalnych,
10. wydawania zezwoleń na przyłączenie do sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej,
11. wysypisk,

3. Bezpoņrednim zwierzchnikiem słuŊbowym dyrektora jest Burmistrz Miasta i Gminy w Szlichtyngowej, który ustala wynagrodzenie, wysokoņć premii, nagrody oraz stosuje ņrodki dyscyplinarne;
4. Pozostałych pracowników zakładu zatrudnia
oraz zwalnia Dyrektor i jest ich bezpoņrednim
zwierzchnikiem słuŊbowym;
5. Dyrektor kieruje działalnoņcią samorządowego
zakładu budŊetowego na podstawie i w granicach
pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta i Gminy w Szlichtyngowej.
§ 6. 1. Zakład prowadzi działalnoņć na podstawie
rocznego planu finansowego.
2. Dyrektor zakładu kieruje zakładem w granicach zatwierdzonego planu finansowego przy pomocy:

12. targowisk,

1) głównego księgowego,

13. cmentarzy, a w szczególnoņci gospodarki
kwaterami zgodnie z przepisami o cmentarzach, utrzymania porządku i czystoņci na
cmentarzach, napraw remontów infrastruktury cmentarnej, poboru opłat.

2) stanowisk funkcyjnych.

2) W zakresie gospodarki mieszkaniowej:
1. administruje i zarządza budynkami stanowiącymi własnoņć Miasta i Gminy Szlichtyngowa i wspólnot mieszkaniowych z udziałem
Miasta i Gminy Szlichtyngowa,
2. prowadzi remonty bieŊące, kapitalne budynków i lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń
uŊytkowych,
3. reprezentuje gminę, jako właņciciela we
wspólnotach mieszkaniowych,
4. administruje komunalnymi gruntami zabudowanymi i niezabudowanymi przyległymi
do administrowanych i zarządzanych nieruchomoņci budynkowych,
5. prowadzi bieŊące utrzymanie, remonty i inwestycje związane z przekazanym w zarząd

3. Szczegółową strukturę organizacyjną zakładu
oraz podział zadań ustala Dyrektor zakładu w regulaminie organizacyjnym.
Rozdział 4
Mienie i finanse zakładu
§ 7. 1. Mienie zakładu jest mieniem Gminy
Szlichtyngowa.
2. Do mienia tego stosuje się przepisy ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591ze zm.) i ustawy
z dnia 10 maja 1990r. - przepisy wprowadzające
ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191).
3. Przekazywanie w zarząd i administrowanie
majątku Gminy Szlichtyngowa powstałego w wyniku inwestycji, nabycia, przekształcenia, oddania naleŊy do kompetencji Burmistrza.
§ 8. 1. Do dokonywania czynnoņci prawnych
w imieniu zakładu upowaŊniony jest Dyrektor zakładu w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez
Burmistrza. 2.Główny księgowy oraz pełnomocnicy
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zakładu działają w granicach ich umocowania okreņlonych przez Dyrektora zakładu.
§ 9. 1. Ňródła przychodów własnych – zakładu
stanowią:
1) Zakład odpłatnie wykonuje zadania, pokrywając
koszty swojej działalnoņci z przychodów własnych.
2) Zakład moŊe otrzymywać z budŊetu jednostki
samorządu terytorialnego,
a) dotacje przedmiotowe,
b) dotacje celowe na zadania bieŊące finansowane z udziałem ņrodków, 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) Darowizny,
4) W zakresie okreņlonym w odrębnych ustawach
samorządowy zakład budŊetowy moŊe otrzymywać dotację podmiotową,
5) Dotacje dla zakładu nie mogą naruszać przepisów ustawy o finansach publicznych,
6) Podstawą gospodarki finansowej samorządowego zakładu budŊetowego jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, w tym dotacje
z budŊetu jednostki samorządu terytorialnego,
koszty i inne obciąŊenia, stan ņrodków obrotowych, stan naleŊnoņci i zobowiązań na początek
i koniec okresu oraz rozliczenia z budŊetem
Gminy Szlichtyngowa,
7) W planie finansowym samorządowego zakładu
budŊetowego mogą być dokonywane zmiany
w ciągu roku w przypadku realizowania wyŊszych od planowanych przychodów i kosztów,
pod warunkiem, Ŋe nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budŊetu jednostki samorządu
terytorialnego ani zwiększenia dotacji z budŊetu
Gminy Szlichtyngowa.
2. Szczegółowoņć opracowania planów finansowych regulują przepisy szczególne.
3. Sposób rozliczenia dotacji ustalenia nadwyŊki
ņrodków obrotowych regulują przepisy szczególne.
4. Zakład prowadzi rachunkowoņć oraz sporządza na jej podstawie sprawozdawczoņć finansową
okreņloną w przepisach w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budŊetowych i samorządowych zakładów budŊetowych.
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Rozdział 5
System kontroli wewnętrznej

§ 10. 1. W zakładzie działa zorganizowany system kontroli wewnętrznej sprawdzający celowoņć,
gospodarnoņć, rzetelnoņć i legalnoņć podejmowanych działań.
2. System kontroli obejmuje kontrolę funkcjonalną i instytucjonalną na zasadach okreņlonych
w szczegółowym regulaminie kontroli wewnętrznej,
ustalonym przez Dyrektora Zakładu.
3. Ogólny nadzór nad działalnoņcią systemu kontroli wewnętrznej sprawuje Dyrektor, który odpowiada za zorganizowanie tego systemu i prawidłowe jego funkcjonowanie.
Rozdział 6
Nadzór nad Zakładem
§ 11. 1. Kontroli działalnoņci Samorządowego
zakładu budŊetowego dokonuje Rada Miejska
w Szlichtyngowej oraz Burmistrz Miasta i Gminy
w Szlichtyngowej.
2. Oceny pracy Dyrektora Zakładu dokonuje
Burmistrz.
Rozdział 7
Postanowienia końcowe
§ 12. 1. Dyrektor Zakładu ponosi odpowiedzialnoņć za przestrzeganie postanowień niniejszego
Statutu.
2. Statut zakładu nadaje Rada Miejska w Szlichtyngowej. Zmiany statutu mogą być dokonane
w trybie właņciwym dla jego nadania.
3. Zakład uŊywa pieczęci podłuŊnej z nazwą zakładu w pełnym brzmieniu i adresu siedziby.
§ 13. Traci moc Uchwała Nr XIII/125/2000 Rady
Gminy i Miasta w Szlichtyngowej z dnia 25 lutego
2000r. w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szlichtyngowej.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Szlichtyngowej.
§ 15. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Bartkowiak
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UCHWAŁA NR V/34/2011
RADY MIEJSKIEJ W SZLICHTYNGOWEJ
z dnia 14 kwietnia 2011r.
w sprawie: zatwierdzenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego
i leśnego
Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /t.j. z 2010r.
Nr 95, poz. 613 ze zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia
15 listopada 1984r. o podatku rolnym /t.j. z 2006r.
Nr 136, poz. 969 ze zm./ oraz art. 6 ust. 9 ustawy
z dnia 30 paňdziernika 2002r. o podatku leņnym
/Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm./ Rada Miejska
w Szlichtyngowej uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące wzory deklaracji
i informacji:
-

informacja w sprawie podatku od nieruchomoņci – załącznik Nr 1,

-

deklaracja na podatek od nieruchomoņci
– załącznik Nr 2,

-

informacja w sprawie podatku rolnego – załącznik Nr 3,

-

deklaracja na podatek rolny – załącznik
Nr 4,

-

informacja w sprawie podatku leņnego – załącznik Nr 5,

-

deklaracja na podatek leņny – załącznik
Nr 6.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIII/88/2007 Rady
Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 20 listopada
2007r. w sprawie zatwierdzenia wzorów deklaracji
i informacji w sprawie podatku od nieruchomoņci,
rolnego i leņnego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Szlichtyngowej.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Bartkowiak
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr V/34/2011
Rady Miejskiej w Szlichtyngowej
z dnia 14 kwietnia 2011r.
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Załącznik Nr 2
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Rady Miejskiej w Szlichtyngowej
z dnia 14 kwietnia 2011r.
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Załącznik Nr 3
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Rady Miejskiej w Szlichtyngowej
z dnia 14 kwietnia 2011r.
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Rady Miejskiej w Szlichtyngowej
z dnia 14 kwietnia 2011r.
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UCHWAŁA NR X/82/2011
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 19 kwietnia 2011r.
w sprawie regulaminu wynagradzania za pracę nauczycieli zatrudnionych w samorządowych placówkach
oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp.
Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia
1982r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 97
poz. 674 ze zm.) w związku z 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 ze zm.)
oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r.
Nr 142 poz. 1592 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia
2005r. w sprawie wysokoņci minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę
w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005r. Nr 22,
poz. 181 ze. zm.) uchwala się, co następuje:

2) dla dyrektorów placówek – Prezydent Miasta
Gorzowa Wlkp., na wniosek odpowiednio Dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta lub
Dyrektora Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej.
§ 4. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest jakoņć ņwiadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem
kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem,
a w szczególnoņci:
1) systematyczne i efektywne przygotowywanie
się do przydzielonych obowiązków,
2) udokumentowane osiągnięcia uczniów,

§ 1. Wprowadza się regulamin wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy
Karta Nauczyciela w samorządowych placówkach
oņwiatowych i opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp. Regulamin
okreņla wysokoņć i warunki wypłacania składników
wynagrodzenia, zgodnie z art. 30 ust. 6 ustawy Karta
Nauczyciela. Niniejszy regulamin został uzgodniony
ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.

3) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów przez kształtowanie postaw
odpowiedzialnoņci za własną edukację, pracy
nad sobą oraz właņciwych postaw moralnych
i społecznych,

Rozdział 1

6) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego,

§ 2. Okreņla się w drodze Regulaminu:
1. wysokoņć stawek oraz szczegółowe warunki
przyznawania dodatków:
1) motywacyjnego,
2) funkcyjnego,
3) za wysługę lat,
4) za warunki pracy,

4) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystoņci szkolnych,
5) prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

7) aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów
potrzebujących opieki,
8) realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw
istotnie zwiększających udział i rolę szkoły
w ņrodowisku lokalnym, w tym praca w oddziałach integracyjnych.
§ 5. O wysokoņci dodatku motywacyjnego nauczyciela decyduje:

2. szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraňnych zastępstw.

1. uzyskiwanie wyróŊniających osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
a w szczególnoņci:

Rozdział 2

1) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem
ich moŊliwoņci oraz warunków pracy nauczyciela, znaczących osiągnięć dydaktycznowychowawczych potwierdzanych wynikami
klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów
i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach,
zawodach, olimpiadach itp., umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów
we współpracy z ich rodzicami,

Dodatek motywacyjny
§ 3. 1. Dodatek motywacyjny ma charakter
uznaniowy. Przyznaje się go na czas okreņlony, nie
krótszy niŊ 2 miesiące i nie dłuŊszy niŊ 6 miesięcy,
w wysokoņci nie wyŊszej niŊ 1500zł miesięcznie.
2. Dodatek motywacyjny przyznaje i jego wysokoņć ustala, w ramach ņrodków okreņlonych w § 7
ust. 4:
1) dla nauczycieli – dyrektor placówki,

2) pełne rozpoznanie ņrodowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na
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rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki;

11) realizacja zadań na rzecz doskonalenia zawodowego nauczycieli,

2. zaangaŊowanie w realizację czynnoņci i zajęć,
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, a w szczególnoņci:

12) organizacja i kierowanie pracami państwowej
komisji egzaminacyjnej powołanej w szkole.

1) udział w organizowaniu imprez i uroczystoņci
szkolnych,
2) udział w komisjach przedmiotowych, wychowawczych i innych,
3) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub
innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,
4) prowadzenie lekcji koleŊeńskich, przejawianie
innych form aktywnoņci w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
5) aktywny udział w realizowaniu innych zadań na
rzecz edukacji i pomocy społecznej,
6) praca w komisjach egzaminacyjnych powołanych w szkole.
§ 6. O wysokoņci dodatku motywacyjnego dyrektora decydują :
1) terminowoņć wykonywania zadań własnych
i zleconych przez organ prowadzący,
2) skuteczne zarządzanie szkołą zapewniające ciągły rozwój i doskonalenie jakoņci jej pracy,
3) prawidłowoņć opracowania planu finansowego
jednostki i właņciwa jego realizacja,

§ 7. 1. Wysokoņć funduszu na realizację dodatku
motywacyjnego w szkole stanowi suma:
1) wysokoņci ņrodków finansowych ustalonych na
jeden etat i iloņci przeliczeniowych etatów nauczycielskich,
2) przyznanego przez Prezydenta Miasta dodatku
motywacyjnego dyrektora.
2. Wysokoņć dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyznania, ustala dyrektor
szkoły lub placówki, a w stosunku do dyrektora Prezydent Miasta, uwzględniając poziom spełniania
warunków, o których mowa w § 4, § 5 i § 6.
3. O przyznaniu dodatku motywacyjnego powiadamia się na piņmie, a kopię decyzji dołącza się do
akt osobowych nauczyciela.
4. Wysokoņć ņrodków finansowych na realizację
dodatku motywacyjnego na jeden etat miesięcznie
wynosi:
a) dla nauczycieli,
– 100zł,

8) dbałoņć o warunki pracy,
9) wyniki egzaminów zewnętrznych, projektowanie i realizowanie poŊądanych zmian w zakresie
dydaktyki, wychowania, opieki, organizacji
i wyposaŊenia szkoły,
10) tworzenie systemu monitorowania i motywowania nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,

b)

c) dla dyrektorów – 200zł.
Rozdział 3
Dodatek funkcyjny

5) racjonalizacja kosztów działalnoņci szkoły,

7) współpraca ze społecznymi organami szkoły
i ņrodowiskiem lokalnym oraz efekty w tym zakresie,

pkt

b) dla nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne i wychowawcze w przedszkolach (oddziałach) integracyjnych, szkołach (klasach)
integracyjnych – 140zł,

4) operatywnoņć w pozyskiwaniu ņrodków pozabudŊetowych i gospodarowanie nimi,
6) prowadzenie polityki kadrowej zgodnie z potrzebami jednostki,

z zastrzeŊeniem

§ 8. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono:
1) stanowisko:
a) dyrektora lub wicedyrektora placówki,
b) inne stanowisko kierownicze przewidziane
w statucie placówki,
2) sprawowanie funkcji:
a) wychowawcy klasy lub oddziału przedszkolnego,
b) doradcy metodycznego,
c) opiekuna staŊu,
przysługuje miesięczny dodatek funkcyjny, okreņlony kwotą wynikającą z poniŊszej tabeli:
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Stanowisko kierownicze lub przydzielona funkcja
Przedszkola:
a) dyrektor przedszkola liczącego:
- do 3 oddz.
- 4 – 5 oddz.
- 6 i więcej
b) zastępca dyrektora
Szkoły (zespoły szkół) wszystkich typów
a) dyrektor szkoły (zespołu szkół), liczącej:
- do 12 oddziałów
- 13 - 24 oddziałów
- 25 i więcej oddziałów
b) zastępca dyrektora szkoły (zespołu szkół)
Inne placówki:
a) dyrektor placówki kształcenia specjalnego
b) dyrektor centrum kształcenia zawodowego
c) dyrektor szkoły muzycznej
d) dyrektor międzyszkolnego oņrodka sportowego
e) dyrektor młodzieŊowego domu kultury
f) dyrektor zespołu poradni psychologiczno - pedagogicznych
g) dyrektor szkolnego schroniska młodzieŊowego
h) dyrektor placówki opiekuńczo - wychowawczej
i) zastępca dyrektora centrum kształcenia zawodowego
j) zastępca dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej
k) zastępca dyrektora zespołu poradni
l) zastępca dyrektora placówki kształcenia specjalnego
ł) zastępca dyrektora szkoły artystycznej
a) kierownik warsztatów szkolnych
b) kierownik szkolenia praktycznego
c) kierownik internatu
d) kierownik pracowni
Inne stanowiska kierownicze przewidziane w statutach placówek
Opiekun staŊu
Wychowawca:
- klasy
- oddziału przedszkolnego
Doradca metodyczny

Poz. 1189
Miesięcznie w zł

od 400 do 1000
od 450 do 1100
od 550 do 1200
od 400 do 700

od 600 do 1300
od 700 do 1500
od 800 do 1800
od 500 do 1000
od 700 do 1800
od 700 do 1800
od 600 do 1100
od 600 do 1000
od 600 do 1000
od 600 do 1200
od 600 do 900
od 600 do 1100
od 500 do 1000
od 500 do 900
od 500 do 900
od 500 do 1000
od 500 do 900
od 400 do 800
od 300 do 700
od 350 do 800
od 250 do 450
od 150 do 550
20
150
75
od 500 do 800

Oddziały przedszkolne 5 godz. traktowane są jako ½ oddziału.

zgodnie z tabelą w ust. 1 oraz zasadami okreņlonymi
w ust. 3.

2. Dodatek dla opiekuna staŊu przysługuje za
kaŊdą osobę odbywającą staŊ. Za wychowawstwo
klasy w szkołach i oddziału w przedszkolach dodatek
przysługuje za kaŊdą klasę lub oddział, niezaleŊnie
od wymiaru zatrudnienia.

6. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej jak dla
dyrektora szkoły, przysługuje wicedyrektorowi od
pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie
stanowiska dyrektora na czas nieobecnoņci dyrektora z przyczyn innych niŊ urlop wypoczynkowy.

3. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi
od pierwszego dnia powierzenia stanowiska lub
sprawowania funkcji naliczany proporcjonalnie, do
ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym
nauczyciel zaprzestał pełnienie obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem lub sprawowaniem funkcji.
4. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi,
któremu powierzono pełnienie obowiązków dyrektora, w wysokoņci ustalonej jak dla dyrektora danej
placówki, zgodnie z tabelą stanowisk kierowniczych
i zasadami okreņlonymi w ust. 3.
5. Dodatek funkcyjny przysługuje równieŊ nauczycielowi, któremu powierzono obowiązki kierownicze lub sprawowanie funkcji w zastępstwie,

7. Dodatek funkcyjny dla wychowawcy klasy
wypłaca się do końca miesiąca, w którym nastąpiło
wydanie przez szkołę ņwiadectwa.
8. Przy ustalaniu wysokoņci dodatku funkcyjnego
dyrektora placówki oņwiatowej bierze się pod uwagę łączną liczbę oddziałów, uwzględniając równieŊ
liczbę grup wychowawczych w internacie wchodzącym w skład zespołu szkół, wielkoņć placówki, jej
warunki organizacyjne, złoŊonoņć zadań wynikających z funkcji kierowniczej, liczbę stanowisk kierowniczych w placówce, wyniki pracy dyrektora placówki.
9. Wysokoņć dodatku funkcyjnego w granicach
stawek okreņlonych tabelą dla dyrektorów i dorad-
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ców metodycznych ustala Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp., a dla wicedyrektorów oraz innych nauczycieli uprawnionych - dyrektor placówki w porozumieniu odpowiednio z Dyrektorem Wydziału Edukacji lub Dyrektorem Gorzowskiego Centrum Pomocy
Rodzinie i Polityki Społecznej.
Rozdział 4
Dodatek za wysługę lat
§ 9. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat zgodnie z postanowieniami art. 33 ustawy
- Karty Nauczyciela.
Rozdział 5
Dodatek za warunki pracy
§ 10. 1. Nauczycielom poszczególnych stopni
awansu zawodowego przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych lub uciąŊliwych warunkach, okreņlonych w odrębnych przepisach, w wysokoņci okreņlonej procentowo w stosunku do otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.
2. Za prowadzenie przez nauczycieli:
1) praktycznej nauki zawodu w szkołach rolniczych - zajęć praktycznych w terenie z zakresu
produkcji roņlinnej, zwierzęcej i mechanizacji
rolnictwa – 5%,
2) praktycznej nauki zawodu – zajęć w szkołach
specjalnych – 20%
3) zajęć dydaktycznych w szkołach (klasach) przysposabiających do pracy zawodowej – 15%,
4) zajęć
rewalidacyjno
–
wychowawczych
z dziećmi i młodzieŊą upoņledzonymi umysłowo w stopniu głębokim – 25%,
5) zajęć dydaktycznych i wychowawczych w specjalnych przedszkolach (oddziałach), szkołach
(klasach) specjalnych oraz prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego – 20%,
6) zajęć dydaktycznych w klasach
w szkołach podstawowych – 10%,

łączonych

7) zajęć wychowawczych prowadzonych bezpoņrednio z wychowankami lub na ich rzecz
w Pogotowiu Opiekuńczym – 20%,
8) zajęć wychowawczych prowadzonych bezpoņrednio z wychowankami lub na ich rzecz
w placówkach opiekuńczo – wychowawczych
typu socjalizacyjnego – 20%,

Poz. 1189

9) zajęć grupowych i indywidualnych, wynikających z realizacji zadań diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych i profilaktycznych
z młodzieŊą i dziećmi niepełnosprawnymi, upoņledzonymi umysłowo w stopniu głębokim,
z zaburzeniami zachowania, zagroŊonymi niedostosowaniem społecznym, uzaleŊnieniem
oraz z ich rodzicami lub opiekunami w poradniach psychologiczno – pedagogicznych oraz
w innych poradniach specjalistycznych – 7,5%.
3. Nauczycielom za pracę w warunkach uciąŊliwych, ustalonych zgodnie z odrębnymi przepisami,
przysługuje dodatek w wysokoņci 5%.
4. Prawo do dodatku dla nauczyciela, o którym
mowa w ust. 2 i 3 ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora placówki – Prezydent Miasta.
5. Dodatek, o którym mowa w ust. 2 i 3 przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy,
z którą dodatek jest związany.
6. Dodatek, o którym mowa w ust. 2 i 3 wypłaca
się za kaŊdą faktycznie zrealizowaną godzinę zajęć
w tych warunkach.
Rozdział 6
Szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw
§ 11. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraňnego zastępstwa
oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę
wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem
za warunki pracy, jeŊeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraňnego zastępstwa odbywa
się w takich warunkach) przez miesięczną liczbę
godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru
zajęć nauczyciela.
2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego
wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust. 1
ustala się mnoŊąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych
godzin w ten sposób, Ŋe czas zajęć do 0,5 godziny
pomija się, a co najmniej 0,5 godziny i więcej liczy
się za pełną godzinę.
3. Nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za
kaŊdą zrealizowaną godzinę ponadwymiarową
i godzinę doraňnego zastępstwa, natomiast w przypadku godzin niezrealizowanych wynagrodzenie
przysługuje wyłącznie na mocy przepisów prawa
pracy.
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§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

Rozdział 7
Postanowienia końcowe
§ 12. Traci moc uchwała Nr XLVII/772/2009 Rady
Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 stycznia 2009r.
w sprawie regulaminu wynagradzania za pracę nauczycieli zatrudnionych w samorządowych placówkach oņwiatowych i opiekuńczo – wychowawczych
prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp.

§ 14. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie
14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Wiceprzewodnicząca Rady
Grażyna Wojciechowska

118 9
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1190
1190

UCHWAŁA NR X/84/2011
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 19 kwietnia 2011r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego
2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U.
Nr 45, poz. 235), uchwala się co następuje:
§ 1. Ustala się wysokoņć opłaty za wpis do rejestru Ŋłobków i klubów dziecięcych prowadzących
działalnoņć na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.
w kwocie 300,00zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Wiceprzewodnicząca Rady
Grażyna Wojciechowska

1190

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

1191
119 1

UCHWAŁA NR VII/39/11
RADY GMINY ŻAGAŃ
z dnia 20 kwietnia 2011r.
w sprawie zmniejszenia stopnia organizacyjnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Bożnowie wchodzącej
w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bożnowie
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 ze zm.) oraz
art. 59 ust. 6 w związku z art. 5 c pkt. 1, art. 59 ust. 1
i art. 61 ustawy z dnia 7 wrzeņnia 1991r. o systemie
oņwiaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
Rada Gminy ŉagań uchwala, co następuje:
§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2011r. zmniejsza się
stopnień organizacyjny Publicznej Szkoły Podstawowej w BoŊnowie wchodzącej w skład Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego w BoŊnowie ze stopnia
organizacyjnego I - VI do stopnia organizacyjnego
I - III.
119 1

§ 2. Uczniom zlikwidowanych oddziałów zapewnia się moŊliwoņć kontynuowania nauki w pozostałych szkołach podstawowych prowadzonych przez
Gminę ŉagań, zgodnie z ich obwodami ustalonymi
odrębną uchwałą.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŋycie z dniem 1 wrzeņnia 2011r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Bolesław Galent

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 61

– 6139 –

Poz. 1192, 1193

1192
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UCHWAŁA NR VII/40/11
RADY GMINY ŻAGAŃ
z dnia 20 kwietnia 2011r.
przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Dzietrzychowicach w Szkołę Filialną
w Dzietrzychowicach
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 ze zm.) oraz
art. 59 ust. 1 w związku z art. 5 c pkt. 1, art. 59 ust. 6
i art. 61 ustawy z dnia 7 wrzeņnia 1991r. o systemie
oņwiaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
oraz art. 12 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240) Rada Gminy ŉagań uchwala, co następuje:
§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2011r. przekształca się
Publiczną Szkołę Podstawową w Dzietrzychowicach
o strukturze organizacyjnej I-VI z oddziałem przedszkolnym w Szkołę Filialną w Dzietrzychowicach
o strukturze organizacyjnej klas I-III z oddziałem
przedszkolnym Publicznej Szkoły Podstawowej
w Tomaszowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół
w Tomaszowie.
§ 2. W akcie załoŊycielskim Publicznej Szkoły
Podstawowej w Dzietrzychowicach z dnia 11 listopada 1945r. wydanego przez Prezydium Powiatowej
Rady Narodowej w ŉaganiu wprowadza się zmianę
nazwy szkoły „Publiczna Szkoła Podstawowa” za-

stępuje się nazwą „Szkoła Filialna w Dzietrzychowicach Publicznej Szkoły Podstawowej w Tomaszowie
wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Tomaszowie”.
§ 3. Uczniom zlikwidowanych oddziałów zapewnia się moŊliwoņć kontynuowania nauki w pozostałych szkołach podstawowych prowadzonych przez
Gminę ŉagań, zgodnie z ich obwodami ustalonymi
odrębną uchwałą.
§ 4. NaleŊnoņci i zobowiązania oraz majątek
przekształconej placówki przejmuje Zespół Szkół
w Tomaszowie.
§ 5. Dokumentację przekształconej szkoły przejmuje Zespół Szkół w Tomaszowie.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w Ŋycie z dniem 1 wrzeņnia 2011r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Bolesław Galent

1192
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UCHWAŁA NR VII/41/11
RADY GMINY ŻAGAŃ
z dnia 20 kwietnia 2011r.
w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeleninie w Szkołę Filialną w Jeleninie
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 ze zm.) oraz
art. 59 ust. 1 w związku z art. 5 c pkt. 1, art. 59 ust. 6
i art. 61 ustawy z dnia 7 wrzeņnia 1991r. o systemie
oņwiaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
oraz art. 12 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240) Rada Gminy ŉagań uchwala, co następuje:
§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2011r. przekształca się
Publiczną Szkołę Podstawową w Jeleninie o strukturze organizacyjnej I-VI z oddziałem przedszkolnym
w Szkołę Filialną w Jeleninie o strukturze organiza-

cyjnej klas I-III z oddziałem przedszkolnym Publicznej Szkoły Podstawowej w Tomaszowie wchodzącej
w skład Zespołu Szkół w Tomaszowie.
§ 2. W akcie załoŊycielskim Publicznej Szkoły
Podstawowej w Jeleninie z dnia 5 kwietnia 1958r.
wydanego przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w ŉaganiu wprowadza się zmianę nazwy
szkoły „Publiczna Szkoła Podstawowa” zastępuje się
nazwą „Szkoła Filialna w Jeleninie Publicznej Szkoły
Podstawowej w Tomaszowie wchodzącej w skład
Zespołu Szkół w Tomaszowie”.
§ 3. Uczniom zlikwidowanych oddziałów zapewnia się moŊliwoņć kontynuowania nauki w pozosta-
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łych szkołach podstawowych prowadzonych przez
Gminę ŉagań, zgodnie z ich obwodami ustalonymi
odrębną uchwałą.
§ 4. NaleŊnoņci i zobowiązania oraz majątek
przekształconej placówki przejmuje Zespół Szkół
w Tomaszowie.

Poz. 1193, 1194, 1195

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w Ŋycie z dniem 1 wrzeņnia 2011r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Bolesław Galent

§ 5. Dokumentację przekształconej szkoły przejmuje Zespół Szkół w Tomaszowie.
119 3
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UCHWAŁA NR VII/42/11
RADY GMINY ŻAGAŃ
z dnia 20 kwietnia 2011r.
w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Trzebowie w Szkołę Filialną w Trzebowie
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 ze zm.) oraz
art. 59 ust. 1 w związku z art. 5 c pkt. 1, art. 59 ust. 6
i art. 61 ustawy z dnia 7 wrzeņnia 1991r. o systemie
oņwiaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
oraz art. 12 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240) Rada Gminy ŉagań uchwala, co następuje:
§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2011r. przekształca się
Publiczną Szkołę Podstawową w Trzebowie o strukturze organizacyjnej I-VI z oddziałem przedszkolnym
w Szkołę Filialną w Trzebowie o strukturze organizacyjnej klas I-III z oddziałem przedszkolnym Publicznej Szkoły Podstawowej w Tomaszowie wchodzącej
w skład Zespołu Szkół w Tomaszowie.
§ 2. W akcie załoŊycielskim Publicznej Szkoły
Podstawowej w Trzebowie z dnia 1 wrzeņnia 1947r.
wydanego przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w ŉaganiu wprowadza się zmianę nazwy
szkoły „Publiczna Szkoła Podstawowa” zastępuje się
nazwą „Szkoła Filialna w Trzebowie Publicznej Szko-

ły Podstawowej w Tomaszowie wchodzącej w skład
Zespołu Szkół w Tomaszowie”.
§ 3. Uczniom zlikwidowanych oddziałów zapewnia się moŊliwoņć kontynuowania nauki w pozostałych szkołach podstawowych prowadzonych przez
Gminę ŉagań, zgodnie z ich obwodami ustalonymi
odrębną uchwałą.
§ 4. NaleŊnoņci i zobowiązania oraz majątek
przekształconej placówki przejmuje Zespół Szkół
w Tomaszowie.
§ 5. Dokumentację przekształconej szkoły przejmuje Zespół Szkół w Tomaszowie.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w Ŋycie z dniem 1 wrzeņnia 2011r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Bolesław Galent
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UCHWAŁA NR VII/44/11
RADY GMINY ŻAGAŃ
z dnia 20 kwietnia 2011r.
poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa ,opłaty od posiadania psów oraz
wysokości wynagradzania inkasentów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póňn. zm.), art. 6 ust. 12,
art. 18a, art. 19 pkt. 1 lit. f i pkt. 2 ustawy z dnia

12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z póňn. zm.),
art. 6b ust. 8 ustawy z dnia 15 listopada 1984r.
o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 136,
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Poz. 1195, 1196

poz. 969 z póňn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia
30 paňdziernika 2002r. o podatku leņnym (Dz. U.
z 2002r. Nr 200, poz. 1682 z póňn. zm.) oraz art. 28
§ 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z póňn.
zm.)

8) Sołectwo Łozy - Pan Szczęsny Daniel

§ 1. 1. Zarządza się pobór podatków: rolnego, leņnego i od nieruchomoņci naleŊnych od osób fizycznych oraz opłaty od posiadania psów w drodze inkasa.

12) Sołectwo Stary ŉagań - Pani Kanfonik Felicja

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do naleŊnoņci podatkowych objętych łącznym zobowiązaniem pienięŊnym, o którym mowa w art. 6 b ustawy
z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U.
z 2006r. Nr 136, poz. 969 z póň. zm.), art. 6
ust. 8 ustawy z dnia 30 paňdziernika 2002r. o podatku leņnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z póň. zm.) oraz
art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 95,
poz. 613 z póŊ. zm.).

15) Sołectwo Tomaszowo - Pan Daniszewski Jan

3. Pobór inkasa realizowany będzie przez sołtysów:
1) Sołectwo BoŊnów - Pan Błach Tadeusz
2) Sołectwo Bukowina Bobrzańska - Pan Górniak
Adam
3) Sołectwo Chrobrów - Pan Ziębiec Stanisław
4) Sołectwo Dzietrzychowice - Pani Pirga Janina
5) Sołectwo Gorzupia - Pan Con Krzysztof

9) Sołectwo Miodnica - Pani Kaleta ElŊbieta
10) Sołectwo PoŊarów - Pani JeŊak Urszula
11) Sołectwo Rudawica - Pani Soroka Monika
13) Sołectwo Stara Kopernia - Pan Sadecki Czesław
14) Sołectwo Trzebów - Pani Marciniak Nina
4. Termin płatnoņci dla inkasentów jest zgodny
z art. 47 § 4 a Ordynacji Podatkowej.
§ 2. Ustala się wynagrodzenie z tytułu inkasa
podatków wymienionych w § 1, w wysokoņci 6,5%
od kwot zainkasowanych osobiņcie.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXII/226/09 Rady
Gminy ŉagań z dnia 28 paňdziernika 2009r.
w sprawie poboru podatków: rolnego, leņnego i od
nieruchomoņci w drodze inkasa, opłaty od posiadania psów oraz wysokoņci wynagradzania inkasentów.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy ŉagań.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 maja
2011 roku.
Przewodniczący Rady
Bolesław Galent

6) Sołectwo Jelenin - Pan Hrycak Marian
7) Sołectwo Nieradza - Pan Sołtysiak Dariusz
1195
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UCHWAŁA NR VII/89/11
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH
z dnia 20 kwietnia 2011r.
w sprawie zmiany uchwały dot. ustalenia zasad, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty
targowej na terenie miasta Żary oraz wyznaczenia inkasentów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze
zmianami), art. 19 pkt. 1 lit. a i 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, Nr 95,
poz. 613 ze zmianami) oraz art. 47 § 4 a ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa
(tekst jednolity Dz. U. z 2005 Nr 8 poz. 60 ze zmianami) uchwala się co następuje:
§ 1. Zmienia się § 5 pkt. 4 Uchwały Nr XXXIV/
92/05 Rady Miejskiej w ŉarach z dnia 29.12.2005
roku (Dz. Urzęd. Woj. Lubuskiego z 2006 roku
Nr 9 poz. 241), który otrzymuje brzmienie:

„4. Inkasentem „Targów staroci” przy ul. Chrobrego, ul. Buczka, ul. Cichej i w Rynku jest stowarzyszenie „Towarzystwo Upiększania Miasta”
ul. Wrocławska 11, 68-200 ŉary. Sposób poboru
opłaty, rozliczenia z Gminą Miejską ŉary oraz
wysokoņć wynagrodzenia za inkaso jest następująca:
1) inkasent obowiązany jest naliczyć i pobrać
od handlujących dzienną opłatę targową w wysokoņci zgodnej z § 6 ust. 4,
2) inkasent zobowiązany jest do rozliczenia się
z pobranych opłat w Wydziale podatków i opłat
w Urzędzie Miejskim w ŉarach,
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3) ustala się termin płatnoņci dla inkasenta
7 dni po zakończeniu kaŊdego miesiąca,
4) inkasent otrzymuje wynagrodzenie w wysokoņci 35% pobranej opłaty targowej,
5) wynagrodzenie za czynnoņci okreņlone
w pkt. 1 następować będzie w terminie 7 dni od
daty przedłoŊenia rozliczenia miesięcznego dla
Wydziału podatków i opłat Urzędu Miejskiego
w ŉarach ”

Poz. 1196, 1197, 1198

§ 2. Treņć uchwały powinna być podana do publicznej wiadomoņci poprzez ogłoszenie jej na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w ŉarach.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta ŉary.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Stanisław Krasko
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UCHWAŁA NR VII/91/11
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH
z dnia 20 kwietnia 2011r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póňn. zm.) oraz art. 33
ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235)
Rada Miasta ŉary uchwala, co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta ŉary.

§ 1. Ustala się wysokoņć opłaty za wpis do rejestru Ŋłobków i klubów dziecięcych prowadzących
działalnoņć na terenie Gminy ŉary o statusie miejskim w kwocie 300zł.

Przewodniczący Rady
Stanisław Krasko

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

119 7

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

1198
119 8

UCHWAŁA NR VII/55/11
RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE
z dnia 21 kwietnia 2011r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat targowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 oraz art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst. jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z póňn. zmianami) oraz art. 19 pkt. 1 lit. ”a”
pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst. jedn. Dz. U. z 2010r.
Nr 95, poz. 613 z póňn. zmianami) uchwala się, co
następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLIV/373/10 Rady Miejskiej
w Skwierzynie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
ustalenia stawek opłat targowych (Dz. U. Województwa Lubuskiego z 2010r. Nr 109 poz. 1709) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2, ust. 1 otrzymuje brzmienie: „ Opłatę targową na terenie targowiska przy ul. Władysława
Jagiełły oraz na terenie Gminy Skwierzyna pobiera
Pan Tomasz Łyskawiński a podczas jego nieobecnoņci Pan Krzysztof Orzeszko".
2. § 2, ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Za pobieranie
opłaty targowej inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokoņci 5% zainkasowanej i wpłaconej
na rachunek Gminy Skwierzyna opłaty. Wynagrodzenie to będzie wypłacane miesięcznie w terminie
do 20 dnia następnego miesiąca.".
3. W § 2 dodaje sie ustęp 3 w brzmieniu: "Rozliczenie poboru opłaty targowej odbywać się będzie
codziennie za poņrednictwem Banku Spółdzielczego
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Poz. 1198, 1199, 1200

w Skwierzynie oraz Referatu Finansowo - BudŊetowego.”.

twa Lubuskiego oraz podlega ogłoszeniu na gminnych tablicach ogłoszeń.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skwierzyny.

Wiceprzewodniczący Rady
Włodzimierz Dubiec
19 8

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

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

1199
119 9

UCHWAŁA NR X.91.2011
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 26 kwietnia 2011r.
w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego
2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U.
Nr 45, poz. 235) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się opłatę za wpis do rejestru Ŋłobków i klubów dziecięcych w wysokoņci 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie
z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Wiceprzewodniczący Rady
Marek Kamiński
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UCHWAŁA NR V/33/11
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 27 kwietnia 2011r.
w sprawie ustalenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich
wynagrodzenia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. t. j.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.1) oraz art. 6 ust. 12
i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o po-

datkach i opłatach lokalnych (Dz. U. t. j z 2006r.
Nr 121, poz. 844 ze zm.2), art. 6b ustawy z dnia
15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (j t. Dz. U.
136, poz. 969 z 2006r. ze zm.3), art. 6 ust. 8 ustawy

1

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

2

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2006r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245
poz. 1775, Nr 249 poz. 1828 i Nr 251 poz. 1847; z 2008r. Nr 93
poz. 585, Nr 116 poz. 730, Nr 223 poz. 1463.
3
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2006r. Nr 191, poz.1 412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249,
poz. 1825; z 2007r. Nr 109, poz. 747; z 2008r. Nr 116, poz. 730.
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z dnia 30 paňdziernika 2002r. o podatku leņnym
(Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z 2002r. ze zm.4), art. 28
§ 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z póňn. zm.5)
- uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się pobór w drodze inkasa na terenie
Gminy Czerwieńsk od osób fizycznych:
1) podatku od nieruchomoņci;
2) podatku rolnego;
3) podatku leņnego;
4) opłaty targowej;
§ 2. 1. Na inkasentów podatków i opłat, o których mowa w § 1 wyznacza się - dla obszaru danego
sołectwa - sołtysa tego sołectwa, z zastrzeŊeniem
ust. 2
2. Inkaso podatków i opłat wymienionych w § 1
na terenie sołectwa Nietków powierza się Panu Januszowi Kaňmierczakowi.
3. Inkaso opłaty targowej na terenie miasta
Czerwieńsk powierza się Panu Grzegorzowi Sobczakowi.
§ 3. 1. Ustala się wysokoņć wynagrodzenia inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat uzyskanych
na terenie wiejskim, zainkasowanych i odprowadzonych na rachunek bankowy budŊetu gminy, na
10% pobranych przez inkasentów podatków i opłat,
z zastrzeŊeniem ust. 2.
2. Wynagrodzenie prowizyjne inkasenta opłaty
targowej pobranej na terenie miasta Czerwieńsk
– od zainkasowanej i odprowadzonej do kasy Urzędu kwoty tej opłaty wynosi:
1) 7% pobranej opłaty targowej od sprzedaŊy
z pojazdów samochodowych;
2) 40% pobranej opłaty targowej od pozostałej
sprzedaŊy.

Poz. 1200, 1201

pobranych kwot na rachunek bankowy budŊetu
Gminy lub do kasy Urzędu – nie póňniej niŊ 3 dni od
daty ich pobrania.
§ 5. Traci moc uchwała Nr VI/46/07 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 25 kwietnia 2007 roku
w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych przez
inkasentów, uchwała Nr XI/101/07 Rady Miejskiej
w Czerwieńsku z dnia 19 grudnia 2007r. zmieniająca
uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych przez inkasentów, uchwała Nr XIV/135//08 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 25 czerwca 2008r.
zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków
i opłat lokalnych przez inkasentów, uchwała
Nr XXVIII/237/09 z dnia 30 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych przez inkasentów.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§ 7. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Leszek Jędras
----------------------------------------------------------------------------4

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U z 2002r. Nr 216, poz. 1826; z 2005r. Nr 143, poz. 1199,
Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006r. Nr 245, poz. 1775,
Nr 249, poz.1825; z 2008r. Nr 116, poz. 730; z 2009r. Nr 56,
poz. 458.
5
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U z 2005 Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732, Nr 143,
poz. 1199; z 2006r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143,
poz. 1031, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635; z 2007r. Nr 112,
poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378, Nr 225, poz. 1671,
z 2008r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109,
Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320; z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 44,
poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241,
Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652, Nr 216,
poz. 1676; z 2010r. Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355, Nr 127,
poz. 858, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1306.

§ 4. Inkasentów podatków i opłat lokalnych zobowiązuje się do niezwłocznego odprowadzenia
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UCHWAŁA NR XI/43/11
RADA MIEJSKA W KOŻUCHOWIE
z dnia 27 kwietnia 2011r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za posiadanie psa w drodze inkaso,
wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póňn.
zm.), art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2010 roku Nr 95, poz. 613 z póňn. zm.) uchwala się,
co następuje:

§ 1. W § 1 Uchwały Nr XXXV/233/09 Rady Miejskiej w KoŊuchowie z dnia 29 stycznia 2009 roku
w sprawie zarządzenia poboru opłaty za posiadanie
psa w drodze inkaso, wyznaczenia inkansentów oraz
okreņlenia wysokoņci wynagrodzenia za inkaso
(Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 17, poz. 305,
z 2009 roku) dokonuje się następujących zmian:

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 61
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1) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

Poz. 1201, 1202

7) pkt 17 otrzymuje brzmienie:

„6) w sołectwie Drwalewice Aleksandra Pawłowicza zamieszkałego w Drwalewicach;”;
2) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"17) w sołectwie Solniki Piotra Skwierczyńskiego
zamieszkałego w Solnikach"
8) pkt 19 otrzymuje brzmienie:

„8) w sołectwie KsiąŊ Ņląski Tadeusza Tarbaja
zamieszkałego w KsiąŊu Ņląskim;”;

„19) w sołectwie Stypułów z przysiółkiem
Kierzkowice Leszka Stańczaka zamieszkałego
w Stypułowie;”.

3) pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) w sołectwie Mirocin Ņredni Adriana Pikulskiego zamieszkałego w Mirocinie Ņrednim;”;

9) pkt 20 otrzymuje brzmienie:
"20) w Spółdzielni Mieszkaniowej "Odrodzenie"
w KoŊuchowie Monikę Szponarską pracownika
Spółdzielni Mieszkaniowej;";

4) pkt 11 otrzymuje brzmienie
„11) w sołectwie Mirocin Górny Michała Bobowskiego zamieszkałego w Mirocinie Górnym;”;
5) pkt 14 otrzymuje brzmienie:
„14) w sołectwie Radwanów Ewę Rindflejsz zamieszkałą w Radwanowie;”;
6) pkt 16 otrzymuje brzmienie:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi KoŊuchowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 maja 2011 roku.
Przewodniczący Rady
Zbigniew Dusza

„16) w sołectwie Studzieniec Beatę Danielkiewicz zamieszkałą w Studzieńcu;”;
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UCHWAŁA NR VIII.41.2011
RADY GMINY GÓRZYCA
z dnia 28 kwietnia 2011r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/233/10 Rady Gminy Górzyca z dnia 26 marca 2010r. w sprawie
zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich
wynagrodzenia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U
z 2001r Nr 142, poz.1591, Dz. U z 2002r Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 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, Dz. U z 2006r, Nr 17, poz. 128, Nr 175,
poz. 1457, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 Nr 48
poz. 327, Nr 138 poz. 974 Nr 173 poz. 1218, Dz. U.
z 2008 Nr 180, poz. 1111, Dz. U. 223 poz 1458, Dz. U.
z 2009, Nr 52 poz. 420, Dz. U. Nr 157 poz. 1241,
Dz. U. z 2010r Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675,
Nr 40 poz. 230) art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada
1984r. o podatku rolnym (Dz. U z 2006r, Nr 136
poz. 969, Nr 191 poz. 1412, Nr 245 poz. 1775, Nr 259
poz. 1825 Dz. U. z 2007 Nr 109, poz. 747, Dz. U.
z 2008 Nr 116, poz. 730, Dz. U. Nr 237 poz. 1655
Dz. U. z 2009 Nr 56 poz 458, Dz. U. z 2010r Nr 96
poz. 1461, Dz. U. Nr 226 poz.1475) art. 6 ust. 12
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r Nr 95, poz. 613,
Dz. U. Nr 96 poz. 620, Dz U. Nr 225 poz. 1461, Dz. U
Nr 226 poz. 1475) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30
paňdziernika 2002r. o podatku leņnym (Dz. U.

z 2002r. Nr 200, poz. 1682, Dz. U z 2005 Nr 164
poz. 1365, Dz. U. Nr 179 poz 1484, Dz. U. Nr 143
poz 1199, Dz. U. z 2006r Nr 249 poz 1825, Dz. U.
Nr 245 poz. 1775, Dz. U. z 2008 Nr 116 poz. 730,
Dz. U. z 2009r Nr 56 poz. 458, Dz. U. z 2010r Nr 96
poz. 620, Dz. U. 226 poz. 1475) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Gminy Górzyca Nr XXXVII/
233/10 z dnia 26 marca 2010r w sprawie zarządzenia
poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia
inkasentów i okreņlenia wysokoņci ich wynagrodzenia § 1 i § 2 otrzymują nowe brzmienie:
1. „§ 1. Zarządza się pobór podatku rolnego, podatku od nieruchomoņci oraz podatku leņnego od
osób fizycznych zamieszkałych na terenie sołectw
Gminy Górzyca w drodze inkasa".
2. „§ 2. Na inkasentów podatku o którym mowa
w § 1 poszczególnych sołectw wyznacza się sołtysów:
1) Sołectwo Górzyca – Pan Krzysztof Kaszkowiak
2) Sołectwo Czarnów – Pan Józef Kisielewicz
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3) Sołectwo ŉabice – Pan Czesław Hołubowicz

Poz. 1202, 1203

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Górzyca.

4) Sołectwo Pamięcin – Pani Henryka Paliwoda

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

5) Sołectwo Laski Lubuskie - Pani Anna Kuzioła
6) Sołectwo Radówek - Pan Dariusz Tuszewski

Przewodniczący Rady
Krzysztof Bańka

7) Sołectwo Stańsk - Pani Anna Kwiek".
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UCHWAŁA NR VII/33/11
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOMICACH
z dnia 29 kwietnia 2011r.
w sprawie: poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w formie inkasa, wyznaczenia
inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(t.j. z 2006r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 ze zmianami),
art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku
rolnym (t.j. z 2006r. Dz. U. Nr 136, poz. 969 ze zmianami), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 paňdziernika
2002 roku o podatku leņnym (Dz. U. Nr 200,
poz. 1682 ze zmianami), art. 9 i art. 28 § 4 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa
(t.j. z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zmianami),
art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca
2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. z 2010r. Dz. U.
Nr 17, poz. 95) Rada Miejska w Małomicach uchwala
co następuje:
§ 1. Zarządzić na terenie Gminy Małomice pobór
podatku rolnego, leņnego i od nieruchomoņci
w drodze inkasa.
§ 7. Na inkasentów podatku rolnego, leņnego
i od nieruchomoņci dla poszczególnych sołectw wyznacza się;
1) dla miejscowoņci Ņliwnik Pan Henryk Długosz
12 0 3

2) dla miejscowoņci Lubiechów Pani Danuta Ganowska
3) dla miejscowoņci Chichy Pani ElŊbieta Lis
4) dla miejscowoņci Janowiec Pani Władysława
Zdanowicz
5) dla miejscowoņci Bobrzany Pan Mirosław Ziętal
6) dla miejscowoņci ŉelisław Pani Katarzyna Dziwota
§ 3. Ustalić dla inkasentów wynagrodzenie
w wysokoņci 10% kwot zainkasowanego podatku
rolnego, leņnego i od nieruchomoņci.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr III/16/2002 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 10 grudnia 2002r.
w sprawie inkasa podatków: rolnego, leņnego i od
nieruchomoņci.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Małomic.
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Józef Chuchra
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UCHWAŁA NR VII/44/11
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
z dnia 12 maja 2011r.
w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą czasowego zakazu sprzedaży, podawania
i spożywania napojów alkoholowych
Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 41 ust 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z póňn.
zm.), art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 paňdziernika
1982r. o wychowaniu w trzeňwoņci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007r.
Nr 70, poz. 473 z póňn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. W związku z mającym się odbyć koncertem
XVII Przystanek Woodstock wprowadza się na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą czasowy zakaz sprzedawania, podawania i spoŊywania napojów alkoholowych obowiązujący od godziny 00° dnia 3 sierpnia
2011r. do godziny 18°° dnia 7 sierpnia 2011r.

a) napojów alkoholowych powyŊej 4,5% do
18% zawartoņci alkoholu (z wyjątkiem piwa),
b) napojów alkoholowych powyŊej 18% zawartoņci alkoholu.
2. Czasowy zakaz sprzedaŊy, podawania i spoŊywania napojów alkoholowych nie obejmuje napojów alkoholowych do 4,5% zawartoņci alkoholu oraz
piwa.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 3 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

§ 2. 1. Czasowy zakaz sprzedaŊy, podawania
i spoŊywania napojów alkoholowych, o którym mowa w ust. § 1 dotyczy:

Przewodniczący Rady
Tadeusz Łysiak

12 0 4

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

1205
12 05

UCHWAŁA NR VII/46/11
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
z dnia 12 maja 2011r.
w sprawie nadania nazw rondom w Kostrzynie nad Odrą
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 18
ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142
poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Nadaje się nazwę:
1. Rondo Kostrzyńskich Papierników – dla ronda
połoŊonego u zbiegu dróg publicznych: ulicy
Fabrycznej, ulicy Niepodległoņci i ulicy Jagiellońskiej, zlokalizowanemu na częņci działki
oznaczonej numerem ewidencyjnym 87, 97,
734/1 w obrębie 1 miasta Kostrzyn nad Odrą
(załącznik graficzny Nr 1),
2. Rondo Zatorze – dla ronda połoŊonego
u zbiegu dróg publicznych: ulicy Orła Białego
i ulicy Jagiellońskiej, zlokalizowanemu na czę-

ņci działki oznaczonej numerem ewidencyjnym
734/1, 82 i 825 w obrębie 1 miasta Kostrzyn nad
Odrą (załącznik graficzny Nr 2).
§ 2. Integralną częņć uchwały stanowią załączniki
graficzne Nr 1 i 2 okreņlające połoŊenie rond
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tadeusz Łysiak
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Poz. 1205
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VII/46/11
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 12 maja 2011r.

Rondo Kostrzyńskich Papierników
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Poz. 1205
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VII/46/11
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 12 maja 2011r.

Rondo Zatorze
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INFORMACJA NR NU/0310-0027/11
DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 5 maja 2011r.
w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne
w kwocie przewyższającej 5.000zł w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 marca 2011r.
Zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów
z dnia 2 lutego 2010r. w sprawie wykazu osób
prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowoņci prawnej, którym
umorzono zaległoņci podatkowe, odsetki za zwłokę
lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyŊszającej
5.000zł (Dz. U. Nr 22, poz. 112), Dyrektor Izby Skar-

bowej w Zielonej Górze przedstawia wykaz umorzeń
dokonanych przez naczelników urzędów skarbowych woj. lubuskiego oraz Dyrektora Izby Celnej
w Rzepinie w okresie od 1 stycznia 2011r. do
31 marca 2011r. wraz ze wskazaniem wysokoņci
umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.
Dyrektor Izby Skarbowej
Piotr Dopierała
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Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za
zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000zł w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 marca 2011r.

Lp.

Nazwisko i imię
lub nazwa (firma)

1

2

1)
2)

Miejsce zamieszkania
lub siedziby
(miejscowoņć)
3

Wysokoņć
umorzonych
kwot
4

w tym:
zaległoņci
podatkowe
5

odsetki za
zwłokę
6

opłaty
prolongacyjne
7

1 Król Piotr

Zielona Góra

6 948,00

6 511,00

437,00

0,00

2 Król Agnieszka

Zielona Góra

16 897,00

15 835,00

1 062,00

0,00

3 Dondziło Teresa

ŉary

13 531,00

11 400,00

2 131,00

0,00

Merytoryczna podstawa wydania decyzji o umorzeniu.
Powód umorzenia:
1. uzasadniony waŊny interes podatnika;
2. uzasadniony waŊny interes publiczny;
3. waŊny interes podatnika i interes publiczny.

Przyczyny
umorzenia 1)

Powód
umorzenia 2)

8
art. 67a § 1 pkt 3 ustawy
Ordynacja podatkowa
art. 67a § 1 pkt 3 ustawy
Ordynacja podatkowa
art. 67a § 1 pkt 3 ustawy
Ordynacja podatkowa

9
3
3
3
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 23 maja 2011r.
o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim przeprowadzonych w dniu
22 maja 2011r.
Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw (Dz. U.
z 2010r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011r. Nr 34, poz. 172)
Komisarz Wyborczy w Gorzowie Wielkopolskim
podaje do publicznej wiadomoņci wyniki wyborów
uzupełniających do Rady Miejskiej w Oņnie Lubuskim przeprowadzonych w dniu 22 maja 2011r.

4. Liczba osób uprawnionych do głosowania
wyniosła 385.

CZĘŚĆ I

7. Liczba głosów niewaŊnych wyniosła 5, co
stanowi 2,45% ogólnej liczby głosów.

Dane ogólne
1.

Wybory zarządzono w 1 okręgu wyborczym.

2. Wybierano 1 radnego spoņród 3 kandydatów
zgłoszonych na 3 listach kandydatów przez 3 komitety wyborcze.

5. Liczba wyborców, którym wydano karty do
głosowania wyniosła 204.
6. Liczba kart waŊnych (osób, które wzięły
udział w wyborach) wyniosła 204, czyli frekwencja
wyborcza wyniosła 52,99%

8. Liczba głosów waŊnych wyniosła 199, co
stanowi 97,55% ogólnej liczby głosów.
9. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów:

3. Głosowanie przeprowadzono w 1 obwodzie
głosowania.

1) lista Nr 1 KWW "SIENNO 2011" 96

4. Liczba osób uprawnionych do głosowania
wyniosła 385.

2) lista Nr 2 KWW ŅWINIARY 2011 43

5. Liczba wyborców, którym wydano karty do
głosowania wyniosła 204.
6. Liczba kart waŊnych (osób, które wzięły
udział w wyborach) wyniosła 204, czyli frekwencja
wyborcza wyniosła 52,99%
7.

Wybrano 1 radnego.
CZĘŚĆ II
Wyniki wyborów
Okręg wyborczy Nr 1
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1.

Liczba wybieranych radnych wyniosła 1.

2.

Wybory odbyły się.

3.

Głosowanie przeprowadzono.

a) FISCHER Kinga 96

a) STOJANOWSKI Jerzy 43
3) lista Nr 3 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
"POROZUMIENIE" 60
a) ZAWADZKI Kazimierz 60
10. Radną została wybrana:
1) z listy Nr 1 KWW "SIENNO 2011":
a) FISCHER Kinga;
11. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Komisarz Wyborczy
w Gorzowie Wielkopolskim
Zbigniew Piątek
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 23 maja 2011r.
o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Przytoczna przeprowadzonych w dniu
22 maja 2011r.
Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw (Dz. U.
z 2010r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011r. Nr 34, poz. 172)
Komisarz Wyborczy w Gorzowie Wielkopolskim
podaje do publicznej wiadomoņci wyniki wyborów
uzupełniających do Rady Gminy Przytoczna przeprowadzonych w dniu 22 maja 2011r.

4. Liczba osób uprawnionych do głosowania
wyniosła 877.

CZĘŚĆ I

7. Liczba głosów niewaŊnych wyniosła 2, co stanowi 1,05% ogólnej liczby głosów.

Dane ogólne

5. Liczba wyborców, którym wydano karty do
głosowania wyniosła 190.
6. Liczba kart waŊnych (osób, które wzięły udział
w wyborach) wyniosła 190, czyli frekwencja wyborcza wyniosła 21,66%

1. Wybory zarządzono w 1 okręgu wyborczym.

8. Liczba głosów waŊnych wyniosła 188, co stanowi 98,95% ogólnej liczby głosów.

2. Wybierano 1 radnego spoņród 3 kandydatów
zgłoszonych na 3 listach kandydatów przez 3 komitety wyborcze.

9. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów:

3. Głosowanie przeprowadzono w 1 obwodzie
głosowania.

1) lista Nr 1 KWW NIEZRZESZENI 63
a) PODKOWIŃSKA Beata Emilia 63

4. Liczba osób uprawnionych do głosowania
wyniosła 877.

2) lista Nr 2 KWW KONICZYNKA 46

5. Liczba wyborców, którym wydano karty do
głosowania wyniosła 190.

3) lista Nr 3 KWW FORUM GMINY 79

6. Liczba kart waŊnych (osób, które wzięły udział
w wyborach) wyniosła 190, czyli frekwencja wyborcza wyniosła 21,66%
7. Wybrano 1 radnego.
CZĘŚĆ II
Wyniki wyborów
Okręg wyborczy Nr 4
1. Liczba wybieranych radnych wyniosła 1.
2. Wybory odbyły się.
3. Głosowanie przeprowadzono.
12 0 8

a) MYSZKOWSKI Henryk 46

a) PIASECKI Jan 79
10. Radnym został wybrany:
1) z listy Nr 3 KWW FORUM GMINY:
a) PIASECKI Jan;
11. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Komisarz Wyborczy
w Gorzowie Wielkopolskim
Zbigniew Piątek

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 61

– 6154 –

Poz. 1209

1209
12 0 9

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 23 maja 2011r.
o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Gubinie przeprowadzonych w dniu
22 maja 2011r.
Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw (Dz. U.
z 2010r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011r. Nr 34, poz. 172)
Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze podaje do
publicznej wiadomoņci wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Gubinie przeprowadzonych w dniu 22 maja 2011r.
CZĘŚĆ I
Dane ogólne
1. Wybory zarządzono w 1 okręgu wyborczym.
2. Wybierano 1 radnego spoņród 7 kandydatów
zgłoszonych na 7 listach kandydatów przez 7 komitetów wyborczych.

2. Wybory odbyły się.
3. Głosowanie przeprowadzono.
4. Liczba osób uprawnionych do głosowania
wyniosła 2 579.
5. Liczba wyborców, którym wydano karty do
głosowania wyniosła 443.
6. Liczba kart waŊnych (osób, które wzięły udział
w wyborach) wyniosła 443, czyli frekwencja wyborcza wyniosła 17,18%.
7. Liczba głosów niewaŊnych wyniosła 8, co stanowi 1,81% ogólnej liczby głosów.
8. Liczba głosów waŊnych wyniosła 435, co stanowi 98,19% ogólnej liczby głosów.

3. Głosowanie przeprowadzono w 2 obwodach
głosowania.

9. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów:

4. Liczba osób uprawnionych do głosowania
wyniosła 2 579.

1) lista Nr 1 KWW "PRAWNIK" JÓZEFA WÓJTOWICZA 14

5. Liczba wyborców, którym wydano karty do
głosowania wyniosła 443.
6. Liczba kart waŊnych (osób, które wzięły udział
w wyborach) wyniosła 443, czyli frekwencja wyborcza wyniosła 17,18%.
7. Wybrano 1 radnego.
CZĘŚĆ II
Wyniki wyborów
Rozdział 1
Okręg wyborczy Nr 4
1. Liczba wybieranych radnych wyniosła 1.

a) WÓJTOWICZ Józef 14
2) lista Nr 2 KWW JUSTYNA KUREK 73
a) KUREK Justyna Małgorzata 73
3) lista Nr 3 KWW MONIKA PAŁKA 19
a) PAŁKA Monika Marta 19
4) lista Nr 4 KWW JAN SKÓRA 90
a) SKÓRA Jan 90
5) lista Nr 5 KWW TOMASZA ROMANOWSKIEGO
79
a) ROMANOWSKI Tomasz Marian 79

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 61
6) lista Nr 6 KWW DARIUSZA KOSTYSZAKA 69
a) KOSTYSZAK Dariusz Andrzej 69
7) lista Nr 7 KOMITET WYBORCZY SLD 91
a) FRYGA Mieczysław 91
10. Radnym został wybrany:
1) z listy Nr 7 KOMITET WYBORCZY SLD:
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a) FRYGA Mieczysław;

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