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UCHWAŁA NR VIII/43/11
RADY GMINY BLEDZEW
z dnia 28 kwietnia 2011r.
w sprawie regulaminu korzystania z hali sportowej w Bledzewie
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
uchwala się, co następuje:

Regulamin korzystania z hali sportowej
§ 1. Regulamin określa zasady korzystania z hali
sportowej znajdującej się przy budynku Gimnazjum
w Bledzewie.
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§ 2. Halę sportową udostępnia się po rozpatrzeniu przez dyrektora Gimnazjum w Bledzewie pisemnego wniosku osoby zainteresowanej, złoşonego
w sekretariacie Gimnazjum w Bledzewie.

2) uşywania sprzętu sportowego niezgodnie z jego przeznaczeniem,
3) przechodzenia przez barierki znajdujące się na
widowni,

§ 3. Z hali sportowej korzystać mogą grupy osób
pod nadzorem pełnoletniego opiekuna lub indywidualnie osoby pełnoletnie.
§ 4. Z hali sportowej nie mogą korzystać osoby,
których stan wskazuje na spoşycie alkoholu lub
środków odurzających.
§ 5. Osoby korzystające z hali sportowej są zobowiązane do:
1) pozostawienia okryć zewnętrznych i obuwia
w szatni,
2) uşywania stroju sportowego i właściwego
obuwia sportowego,
3) przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się na wyposaşeniu hali sportowej,
4) utrzymania czystości i porządku na terenie hali
sportowej, szatni i pomieszczeń sanitarnych,
5) podporządkowania się poleceniom pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie hali
sportowej,
6) dbałości o urządzenia i sprzęt sportowy.

Poz. 1261, 1262

4) wnoszenia oraz spoşywania posiłków na terenie płyty głównej,
5) wprowadzania zwierząt.
§ 7. 1. W przypadku korzystania z hali sportowej
przez grupę osób odpowiedzialność za zapewnienie
bezpieczeństwa osób korzystających oraz odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku
korzystania ponosi opiekun tej grupy.
2. W razie wątpliwości za opiekuna grupy poczytuje się osobę zainteresowaną, o której mowa w § 2.
§ 8. 1. Wójt Gminy Bledzew określi, w drodze zarządzenia, wysokość opłat za korzystanie z hali sportowej, a takşe warunki przyznawania ulg i zwolnień
od tych opłat.
2. Opłatę z tytułu korzystania z hali sportowej
uiszcza się w sekretariacie Gimnazjum w Bledzewie.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bledzew.
§ 10. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

§ 6. Na terenie hali sportowej zabrania się:

Przewodniczący Rady
Jerzy Dawidowicz

1) palenia papierosów, spoşywania napojów alkoholowych i stosowania środków odurzających,

===================================================================================
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UCHWAŁA NR VII/44/11
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU
z dnia 28 kwietnia 2011r.
w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Nr 3 w Międzyrzeczu z Oddziałem Zamiejscowym
w Bukowcu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.1) oraz art. 5
ust. 2 pkt 1 w związku z art. 59 ust. 6 ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 z póŝn. zm.2) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zamierza się z dniem 1 stycznia 2012 roku
przekształcić Przedszkole Nr 3 w Międzyrzeczu z Oddziałem Zamiejscowym w Bukowcu poprzez likwidację oddziału zamiejscowego w Bukowcu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyrzecza.

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Gądek
____________________________________________
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszono w:
Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203
i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457;
z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157,
poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr40, poz. 230, Nr 106,
poz. 675.
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2

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszono w:
Dz. U. z 2004r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005r.
Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131,
poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006r. Nr 144,
poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; z 2007r. Nr 42,
poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818,
Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292; z 2008r. Nr 70, poz. 416,

Poz. 1262, 1263

Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009r.
Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241
i Nr 219, poz. 1705; z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320,
Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991.
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UCHWAŁA NR VII/45/11
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU
z dnia 28 kwietnia 2011r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Międzyrzecz na lata 2007 – 2011
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z póŝn.
zm.1) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr VII/65/07 Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu z dnia 29 maja 2007r. w sprawie
uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata
2007 – 2011 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2007r.
Nr 64, poz. 933):
1) w załączniku Nr 1 – Mieszkaniowy zasób Gminy
Międzyrzecz – miasto, dodaje się na końcu pozycje od 205 do 211 o treści jak w załączniku
Nr 1 do niniejszej uchwały,

kolejności do sprzedaşy, dodaje się na końcu
pozycje od 53 do 59 o treści jak w załączniku
Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyrzecza.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Gądek
__________________________________________
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167,
poz. 1193 i Nr 249, poz. 1833; z 2007r. Nr 128, poz. 902 i Nr 173,
poz. 1218 oraz z 2010r. Nr 3, poz. 13.

2) w załączniku Nr 6 – Wykaz lokali komunalnych
usytuowanych w nieruchomościach Wspólnot
Mieszkaniowych przeznaczonych w pierwszej
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VII/45/11
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia 28 kwietnia 2011r.

L.p.

Adres

1
205
206
207
208
209

2
30 Stycznia 7
Piastowska 20
Zachodnia 7
Zachodnia 9
Zachodnia 10
Bolesława
Prusa 2
Bolesława
Prusa 4

210
211

Ilość lokali w szt.

Powierzchnia użytkowa lokali
w m2
Mieszkalne Użytkowe Ogółem
6
7
8
137,56
–
137,56
1.147,90
–
1.147,90
565,90
–
565,90
556,70
–
556,70
71,05
–
71,05

Rok
budowy

Mieszkalne
3
3
26
13
13
1

Użytkowe
4
–
–
–
–
–

Ogółem
5
3
26
13
13
1

27

–

27

1.162,00

–

1.162,00

1975

22

–

22

924,60

–

924,60

1975

9
1969
1975
1977
1977
1983
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VII/45/11
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia 28 kwietnia 2011r.

L.p

Adres

1

2
30 Stycznia
7
Piastowska
20
Zachodnia
7
Zachodnia
9
Zachodnia
10
Bolesława
Prusa 2
Bolesława
Prusa 4

53
54
55
56
57
58
59

Ilość
lokali mieszkalnych
komunalnych
w szt.
3

Ilość
lokali
użytkowych
komunalnych
w szt.
4

3

Razem
ilość
lokali
w szt.

Ogółem powierzchnia
użytkowa
w m2

Powierzchnia
komunalna
w m2

Powierzchnia
lokali użytkowych
w m2

Rok
budowy

5

6

7

8

9

–

3

798,13

137,56

–

1969

26

–

26

2.175,10

1.147,90

–

1975

13

–

13

876,10

565,90

–

1977

13

–

13

876,10

556,70

–

1977

1

–

1

250,41

71,05

–

1983

27

–

27

2177,70

1.162,00

–

1975

22

–

22

2177,00

924,60

–

1975

2 63
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UCHWAŁA NR VII/33/11
RADY MIEJSKIEJ W CYBINCE
z dnia 6 maja 2011r.
w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Cybinka na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu
ochrony powietrza
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz
art. 400a ust. 1 i art. 403 ust. 2, ust. 3, ust. 4 oraz
ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150
ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Udzielanie dotacji celowych z budşetu Gminy Cybinka na realizację zadań polegających na budowie lub modernizacji (wymianie) istniejących ŝródeł ciepła na ŝródła proekologiczne (ogrzewanie
gazowe, elektryczne, olejowe wraz z budową podłączenia do sieci gazowniczej lub elektrycznej oraz
pompy ciepła) przy jednoczesnej likwidacji dotychczasowych ŝródeł ciepła opalanych węglem lub koksem) ma na celu:
1) zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powstających w procesach energetycznych;
2) stosowanie mniej uciąşliwych dla środowiska
paliw;
3) ograniczenie emisji w terenach zbudowanych,

a w konsekwencji poprawę jakości powietrza uzyskaną w drodze ograniczenia emisji zanieczyszczeń
gazowych i pyłowych.
§ 2. 1. O dofinansowanie ze środków Gminy Cybinka mogą ubiegać się:
1) osoby fizyczne;
2) wspólnoty mieszkaniowe;
3) osoby prawne;
4) przedsiębiorcy;
5) jednostki sektora finansów publicznych będące
gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi,
których obiekty zlokalizowane są na terenie Gminy
Cybinka realizujące wymienione powyşej działania
w zakresie ochrony powietrza o zdefiniowanych
efektach rzeczowych i ekologicznych.
2. Wielkość środków przeznaczonych na dotację
za wykonane przedsięwzięcie będzie określona
w uchwale budşetowej na dany rok budşetowy. Dotacja będzie przyznana według kolejności wpływu
wniosków w kaşdym roku budşetowym, stosownie
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do wielkości środków przeznaczonych na ten cel
w budşecie gminy.
3. Decyzja w sprawie przyznania dofinansowania
jest podejmowana na podstawie kompletnego
wniosku.
4. Przez domy jednorodzinne i wielorodzinne naleşy rozumieć obiekty budowlane określone w obowiązujących przepisach ustawy Prawo Budowlane.
5. Przez lokale mieszkalne naleşy rozumieć lokale
mieszkalne w rozumieniu ustawy o własności lokali.
§ 3. Gmina Cybinka udziela dofinansowania
w formie dotacji celowej.
§ 4. Maksymalny udział środków Gminy Cybinka
w dofinansowaniu zadań w formie dotacji celowej
dla podmiotów określonych w § 2 wynosi do 25%
kosztów kwalifikowanych zadania inwestycyjnego,
lecz nie więcej niş 10.000 PLN.
§ 5. Gmina Cybinka nie udziela dofinansowania
na zadania zakończone przed dniem wejścia w şycie
niniejszej uchwały.
§ 6. Uzyskanie dofinansowania jest uzaleşnione
równieş od naleşytego wywiązywania się przez
wnioskodawcę z wszelkich zobowiązań wobec Gminy Cybinka.
§ 7. 1. Dofinansowanie moşe nastąpić po udokumentowaniu pełnego zbilansowania ŝródeł finansowania kosztów całkowitych zadania. Dopuszczalną
formą powyşszego udokumentowania jest oświadczenie wnioskodawcy.
2. Dla zadań objętych dofinansowaniem do kosztów kwalifikowanych zalicza się wartość:
1) koszty wykonania przyłącza;
2) koszty nabycia ŝródła ciepła (kotła i urządzeń
stanowiących ŝródło energii w przypadku ŝródeł gazowych i olejowych lub grzejników
w przypadku ogrzewania elektrycznego i pompy ciepła);
3) podatek VAT w przypadku braku moşliwości
odzyskania tego podatku przez wnioskodawcę.
Poniesione koszty realizacji zadania muszą wynikać
z faktur lub innych dokumentów księgowych.
3. Finansowaniem mogą być objęte zadania mające na celu ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza poprzez:
budowę lub modernizację (wymianę) ŝródeł ciepła
opalanych węglem lub koksem na ŝródła proekologiczne (ogrzewanie gazowe, elektryczne, olejowe,
pompy ciepła) wraz z budową podłączenia do sieci
gazowniczej lub elektrycznej przy jednoczesnej likwidacji dotychczasowych ŝródeł ciepła opalanych
węglem lub koksem.
§ 8. Gmina Cybinka zastrzega sobie prawo zasięgania opinii o wnioskodawcy w bankach obsługujących wnioskodawcę, w Urzędzie Skarbowym
oraz w innych instytucjach mogących potwierdzić
wiarygodność wnioskodawcy.
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§ 9. 1. Gmina Cybinka udziela dofinansowania
w formie dotacji celowej na podstawie zawartej na
piśmie umowy.
2. Umowa określa w szczególności:
1) wysokość dofinansowania;
2) przeznaczenie dofinansowania – nazwę zadania;
3) termin rozpoczęcia i zakończenia zadania;
4) koszt całkowity i kwalifikowany;
5) planowany efekt rzeczowy i ekologiczny, termin
przedłoşenia dokumentów potwierdzających
zakończenie realizacji zadania oraz termin dostarczenia rozliczenia końcowego zadania;
6) tryb i termin udzielenia dofinansowania;
7) sankcje z tytułu niewykonania bądŝ nienaleşytego wykonania umowy;
8) warunki wypowiedzenia umowy;
9) inne warunki ustalone w umowie.
3. Gmina Cybinka moşe wypowiedzieć umowę
o dofinansowanie w formie dotacji celowej, jeşeli:
1) korzystający z pomocy nie przystąpił w terminie
lub odstąpił od realizacji zadania, na które
udzielone zostało dofinansowanie;
2) kwota udzielonej dotacji celowej lub jej część
została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie lub pobrana nienaleşnie albo w nadmiernej wysokości;
3) nie został osiągnięty planowany efekt rzeczowy
lub ekologiczny;
4) nie zostały spełnione inne warunki określone
w umowie.
4. Wszelkie koszty i opłaty związane z zawarciem
i realizacją umowy ponosi wnioskodawca.
5. Udzielona dotacja niewykorzystana lub wykorzystana na cel niezgodny z przeznaczeniem określonym w umowie podlega zwrotowi do budşetu
Gminy Cybinka w terminach określonych w art. 251
i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. z 2009r. Dz. U. Nr 157,
poz. 1240).
§ 10. 1. Zgłoszenie zadania odbywa się za pomocą formularzy wniosku, które stanowią załączniki do
uchwały dostępne na stronie internetowej Gminy
Cybinka, złoşone w terminie do 30 paŝdziernika roku
poprzedzającego rok planowanej realizacji.
2. Wnioski są oceniane pod kątem zgodności
z kryteriami wyboru.
3. Na podstawie oceny, w oparciu o przyjęte kryteria, tworzone są:
1) podstawowa lista zadań (obejmująca zadania
o łącznej kwocie dotacji nieprzekraczającej kwoty zapisanej na ten cel w Budşecie Gminy Cybinka w roku realizacji);
2) rezerwowa lista zadań.
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4. O umieszczeniu wniosku na liście podstawowej decyduje data złoşenia wniosku.
5. O odmowie przyjęcia wniosku (ze względu na
niespełnianie kryteriów wyboru) oraz o umieszczeniu wniosku na odpowiednią listę wnioskodawca
jest pisemnie informowany.
6. Wnioski niezgodne z ustalonymi kryteriami
i zasadami są odrzucane.
7. Niezwłocznie po zakończeniu prac przygotowawczych związanych z realizacją zadania, lecz nie
póŝniej niş do 31 maja roku realizacji, wnioskodawcy z listy podstawowej składają uaktualniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, potwierdzającymi stan przygotowania zadania, gwarantujący
podpisanie umowy i uruchomienie środków w danym roku. Dopuszcza się równieş pisemne, umotywowane zapewnienie, şe wszelkie wymagania dotyczące kompletności wniosku zostaną spełnione
w terminie umoşliwiającym zawarcie umowy o dofinansowanie nie póŝniej niş do dnia 15 sierpnia
roku realizacji i uruchomienie środków w roku realizacji.
8. Wnioskodawcy, których zadania umieszczone
zostały na liście rezerwowej w danym roku budşetowym, składają w terminie do 31 maja roku realizacji uaktualniony wniosek, wraz z wymaganymi załącznikami, potwierdzającymi stan przygotowania
zadania. Wnioski z listy rezerwowej rozpatrywane są
w miarę dysponowania środkami przez Gminę Cybinka.
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9. Niezłoşenie uaktualnionego wniosku w roku
następnym traktowane jest jako rezygnacja wnioskodawcy z ubiegania się o dofinansowanie i skutkuje wykreśleniem zadania z listy.
10. W przypadku niezawarcia do dnia 30 paŝdziernika roku realizacji umowy o dofinansowanie
zadania uwzględnionego do realizacji w danym roku, wniosek o dofinansowanie zostaje wykreślony
z listy.
11. Przesunięcie realizacji zadania na rok kolejny
rok wymaga ponownego zgłoszenia wniosku.
12. W celu rozpatrywania wniosków Burmistrz
powołuje zarządzeniem komisje konkursową,
w skład której wchodzą przedstawiciele:
1) Urzędu Miejskiego w Cybince – 2 osoby;
2) Rady Miejskiej w Cybince – 2 osoby;
3) Zakładu Usług
– 1 osoba.

Komunalnych

w

Cybince

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Cybinki.
§ 12. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego
Przewodniczący Rady
Zenon Walenczewski
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VII/33/11
Rady Miejskiej w Cybince
z dnia 6 maja 2011r.
Wzór

Wniosek o dofinansowanie
Wniosek o dofinansowanie zadania pod nazwą ………………………………
(np. Modernizacja kotłowni – zmiana kotłowni węglowej na gazową w obiekcie mieszkalnym -ADRES)

I. Dane o Wnioskodawcy
1. Dane Wnioskodawcy: ( W przypadku kilku Wnioskodawców powielić dla kaşdego Wnioskodawcy)
Imię nazwisko …………………………………………………………..……………………………………………………….
Adres …………………………………………………………………….……..…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
PESEL…………………………………………..………………. NIP ………………………………….………………………..
Telefon kontaktowy …………………………………………………………………………………………………………….
E Mail ……………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Dane osoby upowaşnionej do kontaktu: (O ile dotyczy)
Imię nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………
Adres ……………………………………………………………………….……..………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy …………………………………………………………………………………………………………….
E Mail ……………………………………………………………………………………………………………………………..
II. Dane dotyczące zadania
1. Tytuł zadania
………………………………………………………………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………
(np. Modernizacja kotłowni – zmiana kotłowni węglowej na gazową w obiekcie mieszkalnym jedno / wielorodzinnym)
2. Lokalizacja obiektu mieszkalnego
…………………………………………….………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
(Dane adresowe)
3. Tytuł prawny do obiektu
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Własność / współwłasność)
4. Charakterystyka obiektu
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
(np. Budynek mieszkalny …. rodzinny/ wolno - stojący/ rok budowy …../ technologia budowy ……./ powierzchnia całkowita …..m2 ; uşytkowa ….. m2/
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5. Charakterystyka istniejącego ŝródła ciepła i systemu ogrzewania
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
(np. Kotłownia: piec węglowy / moc … / Rok produkcji…./ Sprawność …%/ /Zuşycie węgla …ton/rok. System
centralnego ogrzewania: grzejniki şeliwne w części obiektu o pow. …m2/ w całym obiekcie, Ogrzewanie
wody na cele bytowe w oparciu o …)
6. Zakres rzeczowy zadania:
1) zaliczany do kosztów kwalifikowanych
a) koszty wykonania przyłącza ………………………………………………………………………………………….
b) koszty nabycia ŝródła ciepła (kotła i urządzeń stanowiących ŝródło energii w przypadku ŝródeł gazowych i olejowych lub grzejników w przypadku ogrzewania elektrycznego oraz pompy ciepła)
………………………………………………………………………………………...…………………………………..
c) podatek VAT w przypadku braku moşliwości odzyskania tego podatku przez wnioskodawcę
……………………………………………….…………………………………………………………………………….
2) niezaliczany do kosztów kwalifikowanych
a) Projektowanie i nadzór …………………………………………………………………………………………..PLN
b) Roboty budowlane związane z dostosowaniem pomieszczenia kotłowni………………………………..….
c) Instalacja centralnego ogrzewania ………………………………………………………………………………….
d) Instalacja kominowa …………………………………………………………………………………………………..
e) Wymiana okien ………………………………………………………………………………………………………..
f)

Termorenowacja ……………………………………………………………………………………………………….

g) Likwidacja istniejącego ŝródła ciepła ………………………………………………………………………...……
7. Szczegółowe informacje o planowanym ŝródle ciepła
1) Planowany typ kotła / grzejników elektrycznych / pompy ciepła ……………………………………………………
2) Planowana moc cieplna …………………………………………………………………………………..…………. KW
8. Planowany okres realizacji:
1) Rozpoczęcie …………………………………………………………………………………………………………………..
2) Zakończenie (oddanie do uşytku) …………………………………………………………………………………………
III. Dane finansowe
1. Całkowity koszt realizacji zadania Netto …..…….PLN + podatek VAT ………..……% ………………...……PLN
2. (w tym ) koszty kwalifikowane:
a. Wykonanie przyłącza gazowego / elektrycznego / pompy ciepła
Netto ……………………….….PLN + podatek VAT ………………..……% ………………………………...………PLN
b. Nabycie ŝródła ciepła
Netto ………………………..............................PLN + podatek VAT ……………….…% ……………………...……PLN
c. Razem Netto ……………..PLN
d. Razem podatek VAT ……………….PLN
e. Razem Brutto …………....PLN
3. Wnioskowana kwota dotacji ……………… % kosztów kwalifikowanych ……….. PLN w tym …. % naleşnego ……… PLN podatku VAT
(VAT moşe być uznany za kwalifikowany w przypadku, gdy wnioskodawca nie posiada praw odliczenia podatku VAT)
IV. Oświadczenia Wnioskodawcy
1. Oświadczam, şe znane mi są zasady udzielania dotacji z budşetu Gminy Cybinka na realizacje zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony powietrza, oraz zasady udzielania i rozliczania dotacji z budşetu Gminy
Cybinka na zadania inwestycyjne w zakresie ochrony powietrza oraz şe:
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a) przyjmuję bez zastrzeşeń przyjęte w nim regulacje;
b) istniejące ŝródło ciepła z chwilą zakończenia realizacji zadania ulegnie likwidacji / odłączeniu od instalacji kominowej w przypadkach określonych w zasadach;
c) poddam się kontroli objętego Wnioskiem obiektu na zasadach określonych
w uchwale.
2. Posiadam zabezpieczenie finansowe na realizację nieobjętej dotacją części zadania w oparciu
o ………………………………………………….……………….. (np. środki własne/ kredyt z banku – podać nazwę)
………..………………………………………………………………………….…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
(wpisać odpowiednio dla rodzaju ŝródła jak w § 5 zasad dokumenty wymagane na Etapie podpisania
umowy i Etapie rozliczenia umowy).
4. Stawię się w miejscu i terminie wyznaczonym przez Gminę Cybinka do podpisania Umowy o dotację.
5. Podane w powyşszym Wniosku dane odpowiadają prawdzie.
V. Załączniki
1. Akt własności lub inny dokument świadczący o prawie do nieruchomości objętej zadaniem.
2. Warunki techniczne wykonania przyłącza gazowego / elektrycznego / olejowego lub pompy ciepła.
3. Oświadczenie, şe z chwilą zakończenia modernizacji istniejące ŝródło ciepła zostanie zlikwidowane.
4. Oświadczenie o zgodzie na kontrolę obiektu w trakcie i z chwilą zakończenia modernizacji lub budowy.
5. (o ile dotyczy) Opinia konserwatora zabytków dot. istniejącego ŝródła ciepła.

………………………………
Data

……………………………
Podpis
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VII/33/11
Rady Miejskiej w Cybince
z dnia 6 maja 2011r.
Wzór
Efekt Ekologiczny

Wniosek o dofinansowanie zadania pod nazwą …………………………………………….
(np. Modernizacja kotłowni – zmiana kotłowni węglowej na gazową w obiekcie mieszkalnym -ADRES)
I. Dane o Wnioskodawcy
1. Dane Wnioskodawcy: (W przypadku kilku Wnioskodawców powielić dla kaşdego Wnioskodawcy)
Imię nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………
Adres ………………………………………………………………………………...……..……………………………………..
……………………………………………………………………………………………….……………………………………..
PESEL …………………………………….……………. NIP……………………………………………………………...…….
Telefon kontaktowy ……………………………………………………………………………………...……………………..
E Mail ……………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Dane osoby wypełniającej niniejszy załącznik (Projektant / Doradca / Dostawca)
Imię nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………
Adres ………………………………………………………………………………...……..……………………………………..

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 67

– 6472 –

Poz. 1264

………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr uprawnień (o ile posiada) ………………………………………………………………………………..………………..
Telefon kontaktowy …………………………………………………………………………………………………………….
E Mail ……………………………………………………………………………………………………………………………..
II. Efekt rzeczowy

III. Zakładany efekt ekologiczny

Emisja zanieczyszczeń w Mg/rok
Zanieczyszczenie

Stan istniejący (1)

dwutlenek węgla
dwutlenek siarki
tlenek węgla
tlenek azotu
pyły
sadza
benzo-a-piren

Sporządził:
Data ……………………………………………..
Podpis……………………………………………

Wnioskodawca
Data ……………………………………………..
Podpis……………………………………………

12 64

Stan projektowany (2)

Redukcja (1-2)
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UCHWAŁA NR VII/36/11
RADY MIEJSKIEJ W CYBINCE
z dnia 6 maja 2011r.
w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cybinka
na lata 2011 – 2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz na
podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego (tekst jedn. z 2005r. Dz. U. Nr 31, poz. 266
ze zm.) uchwala się, co następuje:
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Uchwala się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cybinka
na lata 2011 – 2015.
§ 2. „Wieloletni program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Cybinka na lata
2011-2015” określa podstawowe zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cybinka
oraz ustala strategię działania w zakresie polityki
mieszkaniowej, która winna tworzyć warunki do
zaspakajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty
samorządowej.
Rozdział 2
Definicje
§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) programie – naleşy przez to rozumieć wieloletni
program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Cybinka na lata 2011 – 2015,
2) burmistrzu – naleşy przez to rozumieć Burmistrza Cybinki,
3) gminie – naleşy przez to rozumieć Gminę Cybinka,
4) ustawie – naleşy przez to rozumieć ustawę
z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw

lokatorów, mieszkaniowym zasobie
i o zmianie Kodeksu cywilnego,

gminy

5) wc – naleşy przez to rozumieć doprowadzoną
do łazienki lub wydzielonego pomieszczenia instalację wodociągowo-kanalizacyjną umoşliwiającą podłączenie muszli klozetowej i spłuczki,
6) łazience – naleşy przez to rozumieć wydzielone
w lokalu pomieszczenie wyposaşone w stałą
instalację wodociągowo-kanalizacyjną umoşliwiającą podłączenie wanny lub kabiny prysznicowej,
7) centralnym ogrzewaniu – naleşy przez to rozumieć instalację słuşącą do ogrzania energią
cieplną dostarczoną z kotłowni lokalnej, osiedlowej lub domowej,
8) urządzeniu wodociągowym – naleşy przez to
rozumieć zewnętrzną zbiorową sieć wodociągową oraz lokalne urządzenia (hydrofor).
Rozdział 3
Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne
i pozostałe lokale mieszkalne
§ 4. 1. W skład zasobu mieszkaniowego gminy
wchodzą budynki, w których wyodrębniono własność lokali, jak i budynki, w których nie wyodrębniono własności lokali stanowiących w całości własność gminy. Na dzień 31 grudnia 2010r. w skład
mieszkaniowego zasobu gminy wchodzi 46 lokali
mieszkalnych. Gmina nie posiada lokali socjalnych.
2. Zasoby mieszkaniowe wg formy własności
przedstawia tabela Nr 1.
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Tabela Nr 1
Miejscowość

Liczba budynków

Liczba lokali
mieszkalnych

Pow. użytkowa
lokali m2

Cybinka miasto

13

21

1403,61

Wieś

7

11

436,20

Miasto

8

9

398,82

Wieś

5

5

321,74

33

46

2.560,37

Forma własności
Budynki mieszkalne stanowiące
w całości własność
gminy
Budynki mieszkalne w części stanowiące własność
gminy
Razem

3. Stan techniczny zasobu mieszkaniowego gminy przedstawia tabela Nr 2.
Tabela Nr 2
Stan techniczny budynków

Liczba budynków
mieszkalnych

Dobry

%

Średni

%

Zły

%

33

0

0

6

18

27

82

Stan dobry – budynki wymagające jedynie bieşącej konserwacji
Stan średni – budynki, w których wymagane są remonty dachu, elewacji
Stan zły – budynki, w których wymagane są remonty elementów konstrukcyjnych

4. Stan wyposaşenia technicznego lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy przedstawia
tabela Nr 3.
Tabela Nr 3
Lp.

Liczba mieszkań

%

Instalacja wodociągowa

44

96

Instalacja kanalizacyjna

46

100

- oczyszczalnia

30

65

- szamba

16

35

3

Instalacja CO zbiorcza (paliwa stałe)

5

11

4

Instalacja CO etaşowa

0

0

5

Instalacja elektryczna

46

100

6

Instalacja gazowa

0

0

1

2

Wyposaşenie techniczne lokali

5. Prognozę dotyczącą wielkości i stanu technicznego zasobów mieszkaniowych w latach
2011 – 2015 przedstawia tabela Nr 4.
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Tabela Nr 4
2011

2012

2013

2014

2015

Wyszczególnienie
Liczba lokali
gminnych

Socjalne

Pozostałe

socjalne

Pozostałe

Socjalne

Pozostałe

Socjalne

pozostałe

socjalne

0

46

1

44

2

43

3

42

4

pozostałe

41

Planowana prywatyzacja

1

1

1

1

1

Razem lokale
gminne

45

43

42

41

40

Lokale gminne do
remontu

2

2

2

3

3

Przekwalifikowanie
lokalu mieszkalnego na socjalny lub
adaptacja lokali
z funkcją niemieszkalną na
mieszkalną (lokale
socjalne)

0

0

0

1

1

Główne przesłanki, które legły u podstaw prognozy
wynikają z:

1) naprawy pokryć dachowych, wymiany rur spustowych, naprawy kominów;

1) braku lokali socjalnych w gminie,

2) malowanie klatek schodowych;

2) niezadowalającego stanu technicznego zasobu
mieszkaniowego,

3) odnowienie i naprawę elewacji budynków;

3) niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych,
4) tempa prywatyzacji zasobu mieszkaniowego,
które uzaleşnione jest od sytuacji materialnej
najemców.
Prognoza zakłada pozyskanie do zasobu mieszkaniowego gminy począwszy od 2011 roku po 1 lokalu
socjalnym rocznie, poprzez przekwalifikowanie
funkcji lokalu ze względu na wartość uşytkową, bądŝ
adaptację pomieszczeń z inną funkcją niş mieszkaniowa na mieszkalne (socjalne). W perspektywie
2011 – 2015 przyjęto prywatyzację 1 lokalu rocznie
głównie z powodu sytuacji materialnej najemców
oraz remontu rocznie 3 lokali wraz z częściami i instalacjami wspólnymi (pokrycia dachowe, instalacje
wod-kan, elektryczne, stolarka okienna i drzwiowa).

4) remontów instalacji wewnętrznych (wod-kan,
elektrycznej);
5) naprawę lub częściową
okiennej i drzwiowej.

stolarki

Plan remontów wraz z pozyskiwaniem do zasobu
mieszkaniowego lokali socjalnych zawiera tabela
Nr 4.
Rozdział 5
Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach
§ 6. 1. Tempo prywatyzacji zasobu mieszkaniowego uzaleşnione jest od sytuacji materialnej najemców.
2. Przewiduje się do zbycia w poszczególnych latach następującą ilość lokali:

Rozdział 4

1) rok 2011 – 1 lokal;

Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji
wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata

2) rok 2012 – 1 lokal;

§ 5. 1. Potrzeby mieszkaniowe mieszkańców
gminy do roku 2015 moşna oszacować na podstawie ilości wniosków od osób ubiegających się
o przydział lokali na przestrzeni ostatnich lat. Ilość
wniosków średnio wynosi 6 na rok.

4) rok 2014 – 1 lokal;

2. Inwentaryzacja stanu technicznego (tabela
Nr 2) zasobu mieszkaniowego wskazuje na konieczność podjęcia działań remontowych w około
12 przypadkach zasobu, w szczególności w zakresie
elementów konstrukcyjnych a takşe:

wymianę

3) rok 2013 – 1 lokal;

5) rok 2015 – 1 lokal.
3. Sprzedaş lokali dokonuje się na zasadach
określonych w odrębnej uchwale.
Rozdział 6
Zasady polityki czynszowej
§ 7. 1. Polityka czynszowa powinna zmierzać do
takiego ukształtowania stawek czynszu w latach
2011 – 2015, aby wpływy z czynszów pokrywały nie
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tylko koszty bieşącego utrzymania budynków, ale
zapewniły równieş pozyskanie środków na remonty.
2. Najemcy lokali mieszkalnych opłacają czynsz
najmu, ustalony według stawki podstawowej za
1m2 powierzchni uşytkowej lokalu, z uwzględnieniem czynników podwyşszających i obnişających
wartość uşytkową lokalu.
3. W lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy stawki czynszu najmu za
1m2 powierzchni uşytkowej określa Burmistrz Cybinki.
4. Stawki czynszu, o których mowa w ust. 3 ustala się z uwzględnieniem następujących czynników
związanych z wartością uşytkową lokalu, które będą
obnişać bazową stawkę czynszu:
1) połoşenie budynku na wsi - 10%;

Poz. 1265

Zakład Usług Komunalnych w Cybince. Przewiduje
się, şe w miarę postępującej prywatyzacji lokali
mieszkalnych w budynkach wielolokalowych zarząd
nad nimi przejmować będą wspólnoty mieszkaniowe, według zasad określonych w ustawie z dnia
24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r.
Nr 80, poz. 903).
Rozdział 8
Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej
§ 9. 1. W latach obowiązywania programu, finansowanie gospodarki mieszkaniowej odbywać się
będzie z następujących ŝródeł:
1) wpływów z czynszów za lokale mieszkalne;
2) wpływów z czynszów za lokale uşytkowe;
3) dochodów z prywatyzacji zasobu mieszkaniowego;

2) połoşenie lokalu w budynku:

4) innych środków budşetowych.

a) mieszkanie wspólne – 30%;
b) mieszkanie połoşone powyşej drugiej kondygnacji –10%;
3) wyposaşenie budynku i lokalu:
a) mieszkanie bez urządzeń wodociągowych lub
kanalizacji – 10%,

2. W budynkach wielolokalowych, w których
sprywatyzowano część lokali, finansowanie gospodarki mieszkaniowej odbywać się będzie ze środków
budşetowych oraz środków pochodzących od właścicieli lokali, proporcjonalnie do posiadanych
udziałów w częściach wspólnych budynku.
Rozdział 9

b) mieszkanie bez WC – 10%,
c) mieszkanie bez łazienki – 10%.
4) mieszkanie połoşone w budynku przeznaczonym do rozbiórki – 30%.
5. Łączna obnişka stawki czynszu nie moşe być
wyşsza niş 50% stawki bazowej czynszu.
Rozdział 7
Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami
wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu
gminy

Wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne
§ 10. 1. Wysokość wydatków w kolejnych latach
z podziałem na poszczególne rodzaje kosztów związanych z utrzymaniem zasobu przedstawia tabela
Nr 5:

§ 8. Zarządzanie budynkami, w których nie wyodrębniono własności lokali, wykonywane jest przez
Tabela Nr 5

Koszty bieşącej
eksploatacji
Koszty remontów
i modernizacji
lokali i budynków
Koszty zarządu
nieruchomościami
Wydatki inwestycyjne w celu pozyskania lokali
socjalnych
Suma

2011

Wielkość kosztów w kolejnych latach
2012
2013
2014

2015

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

15.000

15.000

17.000

20.000

20.000

24.500

24.500

26.000

26.000

28.000

0

0

0

0

0

43.000

43.000

46.500

49.500

51.500
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2. Na koszty bieşącej eksploatacji składają się m.
in.:
1) koszty utrzymania w naleşytym stanie sanitarno-porządkowym budynków i ich otoczenia
oraz pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego uşytku mieszkańców,
2) koszty utrzymania terenów zielonych,
3) koszty utrzymania posesji w okresie zimowym,

Poz. 1265, 1266

5) kształtowania odpowiedniej polityki przestrzennej w zakresie wyznaczania terenów pod
budownictwo mieszkaniowe;
6) popierania wszelkich form budownictwa
mieszkaniowego:
indywidualnego,
spółdzielczego i społecznego realizowanego przez
towarzystwa budownictwa społecznego;
7) zamiany lokali związanej z remontami budynków i lokali w przypadkach, gdy:

4) koszty utrzymania w stanie gotowości urządzeń
przeciwpoşarowych budynków,
5) koszty wymaganych przepisami prawa przeglądów technicznych budynków, lokali i instalacji.

a) za zamianą przemawiają waşne względy
zdrowotne, potwierdzone orzeczeniem lekarskim, wymagające dostosowania mieszkania
dla potrzeb osób niepełnosprawnych (dotyczy osób z widocznym kalectwem),

3. Dodatkowe wydatki inwestycyjne będą określane w uchwale budşetowej.

b) stan techniczny lokalu zagraşa şyciu i mieniu
mieszkańców.

Rozdział 10
Opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

8) kształtowania odpowiedniej polityki w zakresie
sprzedaşy lokali w budynkach wielorodzinnych
i wolnostojących poprzez udzielanie bonifikat
kupującym.
Rozdział 11

§ 11. W celu poprawy wykorzystania i racjonalizacji gospodarowania zasobem naleşy dąşyć do:
1) racjonalnego gospodarowania środkami z budşetu gminy przeznaczonymi na utrzymanie
gminnego zasobu mieszkaniowego;

Postanowienia końcowe
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Cybinki.

2) poprawy warunków i standardu lokali mieszkalnych;

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

3) udzielania bonifikat dla najemców, przy sprzedaşy lokali;

Przewodniczący Rady
Zenon Walenczewski

4) prywatyzacji lokali znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem
gminy;
12 65
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UCHWAŁA NR IX/63/2011
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE
z dnia 11 maja 2011r.
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Długiem
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9h ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 5c
pkt 1 i art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 2572
z póŝn. zm.) po uzyskaniu opinii Lubuskiego Kuratora Oświaty uchwala się, co następuje:
§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2011 roku likwiduje się
Szkołę Podstawową w Długiem.
§ 2. Zlikwidowana Szkoła Podstawowa w Długiem staje się z dniem 1 września 2011 roku filią
Szkoły Podstawowej w Wiechlicach.

§ 3. Obwód likwidowanej szkoły przejmuje Szkoła Podstawowa w Wiechlicach.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Skawiński
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UCHWAŁA NR IX/64/2011
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE
z dnia 11 maja 2011r.
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Lesznie Górnym
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 h ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 5c
pkt 1 i art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 z póŝn. zm.) po uzyskaniu opinii Lubuskiego Kuratora Oświaty uchwala się co następuje:
§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2011 roku likwiduje się
Szkołę Podstawową w Lesznie Górnym.

§ 3. Obwód likwidowanej szkoły przejmuje Szkoła Podstawowa w Wiechlicach.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego .
Przewodniczący Rady
Andrzej Skawiński

§ 2. Zlikwidowana Szkoła Podstawowa w Lesznie
Górnym staje się z dniem 1 września 2011 roku filią
Szkoły Podstawowej w Wiechlicach.

===================================================================================
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UCHWAŁA NR IX/65/2011
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE
z dnia 11 maja 2011r.
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Siecieborzycach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9h ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z póŝn. zm.) oraz art. 5c
pkt 1 i art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 z póŝn. zm.) po uzyskaniu opinii Lubuskiego Kuratora Oświaty uchwala się, co następuje:
§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2011 roku likwiduje się
Szkołę Podstawową w Siecieborzycach.
§ 2. Zlikwidowana Szkoła Podstawowa w Siecieborzycach staje się z dniem 1 września 2011 roku
filią Szkoły Podstawowej w Wiechlicach.

§ 3. Obwód zlikwidowanej szkoły przejmuje
Szkoła Podstawowa w Wiechlicach.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Skawiński
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UCHWAŁA NR IX/67/2011
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE
z dnia 11 maja 2011r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz ustalenia granic ich
obwodów
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 ze zm.) oraz art. 14a ust. 1
i art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572
ze zm.) uchwala się, co następuje:

5. Gimnazjum Nr 2 w Szprotawie przy. ul. Sobieskiego 58.
6. Gimnazjum Nr 3 w Wiechlicach, przy ul. Brzozowej 17.

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szprotawie przy Placu Kościelnym 3.

§ 2. Traci moc zapis § 2 uchwały Nr LV/430/10
Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 12 marca 2010r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych i gimnazjów, granic ich obwodów
oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę
Szprotawa publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych.

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Szprotawie przy
ul. Sobieskiego 58.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.

3. Szkoła Podstawowa w Wiechlicach przy ul. Brzozowej 17, wraz z filiami w Lesznie Górnym, Siecieborzycach i Długiem.

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

4. Gimnazjum Nr 1 w Szprotawie przy ul. Kopernika 22.

Przewodniczący Rady
Andrzej Skawiński

§ 1. Ustala się sieć publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granice ich obwodów wg
załącznika do niniejszej uchwały:

Załącznik
do uchwały Nr IX/67/2011
Rady Miejskiej w Szprotawie
z dnia 11 maja 2011r.
Granice obwodów szkół podstawowych i gimnazjów
Lp.

Nazwa placówki

1.

Szkoła Podstawowa
Nr 1 w Szprotawie
Plac Kościelny 3

Granice obwodów szkolnych
Szprotawa ulice: Gen. Świerczewskiego, Şeromskiego, Gen. Bema, Mariana
Buczka, Ciszowska, Krasińskiego, Kraszewskiego, Krótka, Legnicka, Młynarska, Odrodzenia, Ig. Paderewskiego, Piastowska, Robotnicza, Lud. Waryńskiego, Wincentego Witosa, Rynek, St. Wyspiańskiego, 3-go Maja, 1-szej Armii, Kwiatowa, Jarosława Dąbrowskiego, gen. Władysława Andersa, Parkowa, Porzeczkowa, Targowa, Generała Władysława Sikorskiego, Marcina Kasprzaka, Basztowa, Dębowa, Głogowska, Katedralna, Kościelna, Moniuszki,
Ogrodowa, Wincentego Pstrowskiego, Traugutta, HeNryka Wieniawskiego,
Jana Kochanowskiego, Sienkiewicza, Koszarowa, Kolejowa, Konopnickiej,
Róşy Luksemburg, Kopernika, Osiedle Chrobrego, Bolesława Prusa, Słowackiego, Odrodzonego Wojska Polskiego, Henrykowska, Warszawska, Ceglana,
Szpitalna, Koşuchowska, Bronka Kozaka, Rolna, Przejazdowa, Waszyngtona,
11Listopada, 9 Maja, Jana Pawła II, Kasprowicza, Mieszka I, Kazimierza Wielkiego, Porzeczkowa, Willowa, Kardynała Wyszyńskiego, Podgórna od Nr 1
do10 i dalej od Nr 29 do Nr 38, Janusza Kusocińskiego, Chodkiewicza, Chrobrego, Generała Hallera, Kościuszki, Mickiewicza, Niepodległości, Powstańców Śląskich, Marszałka Şymierskiego, Wiejska, Poznańska, Pl. Ewangelicki,
Pl. Kościelny, Plac Powstańców Warszawskich, Plac Komuny Paryskiej, miejscowość Polkowiczki, Osiedle Słoneczne od 1 września 2011 bez naboru do
klas I,
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2.

Szkoła Podstawowa
Nr 2 w Szprotawie
ul. Sobieskiego 58

3.

Szkoła Podstawowa
w Wiechlicach,
ul. Brzozowa 17

4.

Gimnazjum Nr 1
w Szprotawie,
ul. Kopernika 22

5.

Gimnazjum Nr 2
w Szprotawie,
ul. Sobieskiego 58

6.

Gimnazjum Nr 3
w Wiechlicach,
ul Brzozowa 17
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Szprotawa ulice: Şagańska, Asnyka, Sobieskiego, Lotników, Marszałka Józefa
Piłsudskiego, Partyzancka, Poniatowskiego, Hanki Sawickiej, Jagiełły, 1-go
Maja, Chopina, Wolności, Waleriana Wróblewskiego, Polna, Kilińskiego,
Orzeszkowej, Zamkowa, Curie-Skłodowskiej, Jedn. Klasy Robotniczej, Gdańska, Małomicka, Wojska Polskiego, Stefana Czarnieckiego, Podgórna od Nr 11
do Nr 28, Osiedle Słoneczne poczynając nabór od 1 września 2011 r. do klas
pierwszych.
wsie: Wiechlice, Nowa Kopernia, Cieciszów, Dziećmiarowice, Henryków, Pasterzowice, Dzikowice, Kartowice, Szprotawka, Długie, Borowina, Siecieborzyce, Witków, Rusinów, Leszno Górne, Leszno Dolne, Kopanie, Sieraków,
Buczek, Bobrowice, Biernatów,
Szprotawa ulice: Gen. Świerczewskiego, Şeromskiego, Gen. Bema, Mariana
Buczka, Ciszowska, Krasińskiego, Kraszewskiego, Krótka, Legnicka, Młynarska, Odrodzenia, Ig. Paderewskiego, Piastowska, Robotnicza, Lud. Waryńskiego, Wincentego Witosa, Rynek, St. Wyspiańskiego, 3-go Maja, 1-szej Armii, Kwiatowa, Jarosława Dąbrowskiego, gen. Władysława Andersa, Parkowa, Porzeczkowa, Targowa, Generała Władysława Sikorskiego, Marcina Kasprzaka, Basztowa, Dębowa, Głogowska, Katedralna, Kościelna, Moniuszki,
Ogrodowa, Wincentego Pstrowskiego, Traugutta, HeNryka Wieniawskiego,
Jana Kochanowskiego, Sienkiewicza, Koszarowa, Kolejowa, Konopnickiej,
Róşy Luksemburg, Kopernika, Osiedle Chrobrego, Bolesława Prusa, Słowackiego, Odrodzonego Wojska Polskiego, Henrykowska, Warszawska, Ceglana,
Szpitalna, Koşuchowska, Bronka Kozaka, Rolna, Przejazdowa,, Waszyngtona,
11Listopada, 9 Maja, Jana Pawła II, Kasprowicza, Mieszka I, Kazimierza Wielkiego, Porzeczkowa, Willowa, Kardynała Wyszyńskiego, Podgórna od Nr 1 do
Nr 10 i dalej od Nr 29 do Nr 38, Janusza Kusocińskiego, Chodkiewicza, Chrobrego, Generała Hallera, Kościuszki, Mickiewicza, Niepodległości, Powstańców Śląskich, Marszałka Şymierskiego, Wiejska, Poznańska, Pl. Ewangelicki,
Pl. Kościelny, Plac Powstańców Warszawskich, Plac Komuny Paryskiej, miejscowość Polkowiczki, Osiedle Słoneczne od 1 września 2011 r. bez naboru do
klas I, od 1 września 2011 r. bez naboru do klas I wsie: Leszno Górne, Leszno
Dolne Kopanie, Sieraków, Buczek, Bobrowice, Biernatów, Długie, Borowina,
Szprotawa ulice: Şagańska, Asnyka, Sobieskiego, Lotników, Marszałka Józefa
Piłsudskiego, Partyzancka, Poniatowskiego, Hanki Sawickiej, Jagiełły, 1-go
Maja, Chopina, Wolności, Waleriana Wróblewskiego, Polna, Kilińskiego,
Orzeszkowej, Zamkowa, Curie-Skłodowskiej, Jedn. Klasy Robotniczej, Gdańska, Małomicka, Wojska Polskiego, Stefana Czarnieckiego, Podgórna od Nr 11
do Nr 28, Osiedle Słoneczne poczynając nabór do klas I od 1 września 2011r.
od 1 września 2011 roku bez naboru do klas pierwszych, z miejscowości Siecieborzyce, Witków, Rusinów
wsie: Wiechlice, Nowa Kopernia, Cieciszów, Dziećmiarowice, Henryków, Pasterzowice, Dzikowice, Kartowice, Szprotawka, od 1 września 2011r. poczynając nabór do klas I wsie Długie, Borowina, Siecieborzyce, Witków, Rusinów,
Leszno Górne, Leszno Dolne, Kopanie, Sieraków, Buczek, Bobrowice, Biernatów,
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UCHWAŁA NR IX/37/11
RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE
z dnia 16 maja 2011r.
w sprawie nadania nazwy ulicom w Babimoście
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity
test Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝniejszymi
zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Nadaje się ulicom w Babimoście następujące nazwy:
1) ul. Koszarowa,
2) ul. Şołnierska,
3) ul. Działkowa,
4) ul. Przemysłowa,
5) ul. Spółdzielcza.
2. Nazwy, numery geodezyjne oraz granice ulic
wykazanych w pkt. 1 i 2 określa załącznik Nr 1 do
uchwały.

3. Nazwy, numery geodezyjne oraz granice ulicy
wykazanej w pkt. 3 określa załącznik Nr 2 do uchwały.
4. Nazwy, numery geodezyjne oraz granice ulicy
wykazanej w pkt. 4 określa załącznik Nr 3 do uchwały.
5. Nazwy, numery geodezyjne oraz granice ulicy
wykazanej w pkt. 5 określa załącznik Nr 4 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Babimostu.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Henryk Paciejewski
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IX/37/11
Rady Miejskiej w Babimoście
z dnia 16 maja 2011r.
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Rady Miejskiej w Babimoście
z dnia 16 maja 2011r.
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IX/37/11
Rady Miejskiej w Babimoście
z dnia 16 maja 2011r.
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z dnia 16 maja 2011r.
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UCHWAŁA NR IX/38/11
RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE
z dnia 16 maja 2011r.
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008
z póŝniejszymi zmianami), oraz art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z póŝniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a takşe grzebowisk i spalarni zwłok
zwierzęcych i ich części.
§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:
1) posiadać specjalistyczne środki przeznaczone
do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt, w tym:
a) posiadać urządzenia i środki, przy pomocy
których zwierzęta będą wyłapywane, nie
stwarzając zagroşenia dla ich şycia i zdrowia,
b) posiadać samochód
transportu zwierząt.

przystosowany

do

2) zapewnić w razie potrzeby pomoc lekarsko –
weterynaryjną,

2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym
prowadzona ma być działalność, o której mowa
w pkt 1,
3) posiadać pozwolenie na uşytkowanie lub inny
stosowny dokument wymagany przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623
z póŝn. zm.),
4) prowadzić ww. działalność w miejscu ogrodzonym,
5) posiadać zadaszony obiekt, z odpowiednio wydzielonymi boksami, w których bezdomne
zwierzęta będą przebywać,
6) prowadzić ww. działalność w sposób zgodny
z wymogami weterynaryjnymi dotyczącymi
prowadzenia schronisk dla zwierząt.
2. Powyşsze wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.
§ 4. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące
wymagania:
1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk
i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,

3) posiadać doświadczenie w zakresie technicznego oraz technologicznego sposobu ochrony
przed bezdomnymi zwierzętami,

2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym
prowadzona ma być działalność, o której mowa
w pkt 1,

4) posiadać przeszkoloną kadrę, w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług,

3) posiadać pozwolenie na uşytkowanie lub inny
stosowny dokument wymagany przepisami
ustawy Prawo budowlane,

5) posiadać tytuł prawny do miejsca (terenu) przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska,

4) prowadzić ww. działalność w miejscu ogrodzonym,

6) prowadzić ww. działalność w sposób zgodny
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
2. Powyşsze wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.
§ 3. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt
powinien spełniać następujące wymagania:
1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla
bezdomnych zwierząt,

5) posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok
zwierzęcych i ich części,
6) posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok
zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem,
7) posiadać urządzenia i środki techniczne umoşliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich części,
8) prowadzić ww. działalność w sposób zgodny
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 67

– 6487 –

2. Powyşsze wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.
§ 5. Dokumentami, o których mowa w § 2, § 3,
§ 4 w ust. 2 są w szczególności:
1) zaświadczenie o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru
Sądowego,
2) umowa o stałej współpracy z lekarzem weterynarii,
3) umowa o świadczenie usług, jeşeli takowe były
świadczone przez przedsiębiorcę w innej gminie przed złoşeniem wniosku o wydanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a takşe grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,

Poz. 1271, 1272

4) odpis z Księgi Wieczystej, umowa lub inne dokumenty potwierdzające prawo do miejsca
prowadzenia działalności,
5) inne dokumenty potwierdzające wymagania
niezbędne do uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk, a takşe grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Babimostu.
§ 7. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Henryk Paciejewski

===================================================================================
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UCHWAŁA NR IX/40/11
RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE
z dnia 16 maja 2011r.
w sprawie poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa
Na podstawie art. 6b ustawy z dnia 15 listopada
1984r. o podatku rolnym (jednolity tekst Dz. U.
z 2006r. Nr 136, poz. 969 z póŝniejszymi zmianami),
art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst
Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z póŝniejszymi zmianami) art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 paŝdziernika
2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682
z póŝniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zarządza się na terenach wiejskich gminy
Babimost pobór w drodze inkasa podatków naleşnych od osób fizycznych: podatku rolnego, leśnego
i od nieruchomości.
§ 2. 1. Na inkasentów wyznacza się sołtysów
z terenu poszczególnych sołectw, wg następującego
wykazu:
Sołectwo Kolesin – Pani HeNryka Stojanowska
Sołectwo Laski – Pan Wiesław Śledŝ

Sołectwo Stare Kramsko – Pan Joachim
Niczke.
2. Inkasent dokonuje czynności inkasa osobiście.
3. Zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa nie wyklucza moşliwości uiszczania naleşności
przez wszystkich podatników bezpośrednio w kasie
Urzędu Miejskiego lub na właściwy rachunek bankowy.
§ 3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso
w wysokości 3% sumy zainkasowanych kwot podatków.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Babimostu.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIII/127/08 Rady
Miejskiej w Babimoście z dnia 29 grudnia 2008 roku
w sprawie poboru podatków od osób fizycznych
w drodze inkasa.

Sołectwo Podmokle Małe – Pani Katarzyna
Rychła

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

Sołectwo Podmokle Wielkie – Pani Wanda
Szukała

Przewodniczący Rady
Henryk Paciejewski

Sołectwo Nowe Kramsko – Pan Bruno Sulek
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UCHWAŁA NR 0007.34.2011
RADY MIEJSKIEJ W KARGOWEJ
z dnia 16 maja 2011r.
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane
z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
Na podstawie art. 40 ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2007r. Nr 19, poz. 115 z póŝniejszymi zmianami)
uchwala się co następuje:
§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane
z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem
i ochroną dróg dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym,
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego,
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niş wymienione w pkt 1 – 3.
§ 2. 1. Za zajęcie 1m2 powierzchni jezdni pasa
drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 1) stawki
opłat za kaşdy dzień zajęcia wynoszą:
1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości – 3,00zł,
2) przy zajęciu jezdni powyşej 20% do 50% szerokości – 5,00zł,
3) przy zajęciu jezdni powyşej 50% do całej szerokości jezdni – 8,00zł.
2. Stawki określone w ust. 1 pkt 1) stosuje się
takşe do pasów dzielących, chodników, poboczy,
placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieşek
rowerowych i ciągów pieszych.
3. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i ust. 2 ustala się stawkę opłaty za
1m2 w wysokości 2,00zł za kaşdy dzień zajęcia.
§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym
mowa w § 1 pkt 2) ustala się roczne stawki opłat za
1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez
rzut poziomy umieszczonego urządzenia:
1) poza obszarem zabudowanym:

c) dla urządzeń kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, sieci wodociągowej – 0,06zł,
d) dla urządzeń energetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych i innych – 16,00zł.
3) Na drogowym obiekcie inşynierskim:
e) w obszarze niezabudowanym – 100,00zł,
f)

w obszarze zabudowanym – 160,00zł.

§ 4. Za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się następujące stawki opłat za kaşdy dzień zajęcia:
1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy
obiektu handlowego lub usługowego – 0,20zł,
2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy
innych obiektów – 0,30zł,
3) reklamy – 1,50zł.
§ 5. Za zajęcie 1m2 pasa drogowego na prawach
wyłączności w celach innych niş wymienione w § 1
pkt 1 – 3 ustala się stawkę opłaty za kaşdy dzień
zajęcia – 1,00zł.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XI/69/04 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 28 kwietnia 2004 roku
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych oraz umieszczanie
w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego oraz reklam (Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 37 z 9 czerwca 2004
roku) oraz uchwała Nr XXX/190/10 Rady Miejskiej
w Kargowej z dnia 17 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za
zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz
umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego oraz
reklam (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 37 z 05.05.2010r., poz. 552).

a) dla urządzeń kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, sieci wodociągowej – 0,05zł,

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

b) dla urządzeń energetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych i innych – 8,00zł.

Przewodnicząca Rady
Danuta Wilińska-Grzesiuk

2) w obszarze zabudowanym:
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UCHWAŁA NR 0007.36.2011
RADY MIEJSKIEJ W KARGOWEJ
z dnia 16 maja 2011r.
w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1951 z póŝn. zm.) i art. 110
ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z póŝn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Kargowej
Nr XIV/84/04 z dnia 17 września 2004r. w sprawie
uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej
(Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 85, poz. 1291) zmienionej uchwałą Nr XX/120/05 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 15 lutego 2005r. w sprawie zmiany
statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej
(Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 64, poz. 593) i uchwałą
Nr XXXII/188/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia
29 czerwca 2006r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 57,
poz. 1262) oraz uchwałą Nr II/6/06 Rady Miejskiej
w Kargowej z dnia 6 grudnia 2006r. (Dz. Urz. Woj.
Lubuskiego z 2007r. Nr 4, poz. 64) wprowadza się
zmiany:
1) w § 3 po pkt 4b dodaje się pkt 4c i pkt 4 d, które
otrzymują brzmienie:

holizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z póŝn.
zm.),
4d) ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póŝn.
zm.)”.
2) w § 6 po ust. 4 dodaje się ust. 5 i ust. 6, które
otrzymują brzmienie:
„5. Ośrodek wykonuje zadania związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
6. Ośrodek wykonuje zadania z ustawy o systemie oświaty w zakresie świadczenia pomocy
materialnej o charakterze socjalnym.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą od 1 lipca 2011r.
Przewodnicząca Rady
Danuta Wilińska-Grzesiuk

„4c) ustawy z dnia 26 paŝdziernika 1982r. o wychowaniu w trzeŝwości i przeciwdziałaniu alko-

===================================================================================
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UCHWAŁA NR 0007.37.2011
RADY MIEJSKIEJ W KARGOWEJ
z dnia 16 maja 2011r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kargowa
Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 z póŝn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXI/130/05 Rady Miejskiej
w Kargowej z dnia 21 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania świadczeń pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Kargowa wprowadza się zmiany:
1) W § 4 pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Stypendium szkolne przyznaje Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w drodze decyzji
w jednej lub kilku z następujących form:”
2) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Udokumentowane wnioski o przyznanie
stypendium szkolnego składa się do Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej lub
przesyła na adres Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kargowej ul Rynek 33, 66 – 120 Kargowa.”
3) W § 10 zmienia się treść ust. 3 i 4, które otrzymują brzmienie:
„3. Zasiłek szkolny przyznawany jest jednorazowo w formie świadczenia pienięşnego i wypłacany jest na podstawie ostatecznej decyzji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.
4. Udokumentowane wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się do Kierownika Ośrodka
Pomocy Społecznej w siedzibie Ośrodka lub na
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adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Kargowej
ul. Rynek 33, 66 – 120 Kargowa.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.

Poz. 1275, 1276, 1277

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą od 1 lipca 2011r.
Przewodnicząca Rady
Danuta Wilińska-Grzesiuk

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

1276
12 76

UCHWAŁA NR 0007.42.2011
RADY MIEJSKIEJ W KARGOWEJ
z dnia 16 maja 2011r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn.
zm.) art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2010r. Nr 95, poz. 613 z póŝn. zm.), art. 6b ustawy
z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym
(Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z póŝn. zm.), art. 6
ust. 8 ustawy z dnia 30 paŝdziernika 2002 roku
o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682
z póŝn. zm.) uchwala się co następuje:

1) § 2 tiret 9 otrzymuje brzmienie:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.

§ 1. W uchwale Nr XXI/144/08 z dnia 17 grudnia
2008 roku w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego
z 2008r. Nr 139, poz. 2214) wprowadza się następujące zmiany:

Przewodnicząca Rady
Danuta Wilińska-Grzesiuk

„- sołectwo Wojnowo – Czesław Błoszyk zamieszkały w Wojnowie”

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 marca 2011r. oraz podlega podaniu do publicznej
wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Kargowej.
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UCHWAŁA NR VI/34/2011
RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM
z dnia 16 maja 2011r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/116/05 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 18 marca 2005r.
z późniejszymi zmianami w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.)
oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r.,
Nr 256, poz. 2572 z póŝn. zm.) Rada Miejska w Ośnie
Lubuskim uchwala, co następuje:

„W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2011r.
wysokość miesięczna stypendium wynosi:

§ 1. W uchwale Nr XVI/116/05 Rady Miejskiej
z dnia 18 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów (Dziennik
Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2005r.
Nr 252, poz. 556) wprowadza się następujące zmiany:

3) 114zł dla pełnych sierot;

§ 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

1) 95zł przy dochodzie miesięcznym na osobę
w rodzinie nie przekraczającym 250zł;
2) 75zł przy dochodzie miesięcznym na osobę
powyşej 250zł;
4) dla uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością
naleşne odpowiednio stypendium podwyşsza się
o 20% nie przekraczając 114zł."
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ośna Lubuskiego.

Poz. 1277, 1278, 1279

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Henryk Łapko
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UCHWAŁA NR VI/35/2011
RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM
z dnia 16 maja 2011r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących
działalność na terenie Gminy Ośno Lubuskie
Na podstawie 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) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się opłatę za wpis do rejestru şłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność
na terenie Gminy Ośno Lubuskie, w kwocie stanowiącej 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 paŝdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z póŝn. zm.).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ośna Lubuskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Henryk Łapko
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UCHWAŁA NR VI/37/2011
RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM
z dnia 16 maja 2011r.
w sprawie nadania imienia rondu u zbiegu ulic 11 Listopada i Bolesława Chrobrego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Rada Miejska w Ośnie
Lubuskim uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Nadać nazwę „Rondo Jana Pawła II” nowo wybudowanemu rondu ulicznemu połoşonemu
przy zbiegu ulic: 11 Listopada i Bolesława Chrobrego w Ośnie Lubuskim
2. Połoşenie ronda opisanego w ustępie 1 określa mapa stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ośna Lubuskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Przewodniczący Rady
Henryk Łapko
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Poz. 1279
Załącznik
do uchwały Nr VI/37/2011
Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim
z dnia 16 maja 2011r.

79
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UCHWAŁA NR 0007.74.2011
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 17 maja 2011r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych,
gimnazjów oraz osób prowadzących inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 z póŝn. zm.) uchwala się, co następuje:

ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej
przez Gminę Sulechów,

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania oraz
tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych z budşetu Gminy Sulechów
dla:

4) niepublicznych gimnazjów o uprawnieniach
szkół publicznych, w których realizowany jest
obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, stanowi kwota przypadająca na jednego ucznia
danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez
Gminę Sulechów.

1) niepublicznych przedszkoli, w tym z oddziałami
integracyjnymi,
2) osób prowadzących inne niepubliczne formy
wychowania przedszkolnego, o których mowa
w art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty,

Tryb udzielania dotacji

3) niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych w tym z oddziałami
integracyjnymi, z wyjątkiem szkół specjalnych
i artystycznych,

§ 3. 1. Dotacja udzielana jest na wniosek organu
prowadzącego, który składa się Burmistrzowi Sulechowa.

4) niepublicznych gimnazjów o uprawnieniach
szkół publicznych, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem gimnazjów specjalnych
i artystycznych,
zwanych dalej placówkami.
§ 2. Podstawę obliczenia dotacji dla:
1) niepublicznych przedszkoli stanowi 75% ustalonych w budşecie Gminy wydatków bieşących
ponoszonych w przedszkolach publicznych
prowadzonych przez Gminę w przeliczeniu na
jedno dziecko, z tym şe dla ucznia niepełnosprawnego podstawą obliczenia dotacji jest
kwota przewidziana na ucznia niepełnosprawnego przedszkola i oddziału przedszkolnego
w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Sulechów,
2) osób prowadzących niepubliczną formę wychowania przedszkolnego, o której mowa
w art. 14 a ust. 7 ustawy, stanowi 40% wydatków bieşących ponoszonych na jednego ucznia
w przedszkolu publicznym prowadzonym przez
Gminę Sulechów, a w przypadku ucznia niepełnosprawnego – kwotę przewidzianą na
ucznia niepełnosprawnego przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej
subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę
Sulechów,
3) niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek
nauki, stanowi kwota przypadająca na jednego

Rozdział 1

2. Wniosek powinien zawierać:
1) nazwę organu prowadzącego placówkę,
2) nazwę i adres placówki wraz z numerem NIP
oraz REGON,
3) numer i datę wpisu do
i placówek niepublicznych,

ewidencji

szkół

4) planowaną liczbę uczniów w placówce, w tym
będących mieszkańcami innych gmin,
5) wskazanie numeru rachunku bankowego, na
który ma być przekazana dotacja,
6) podpis i pieczątkę osoby upowaşnionej do reprezentowania organu prowadzącego.
3. Wzór wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 2,
stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
4. W przypadku stwierdzenia, şe wniosek nie zawiera wszystkich danych, o których mowa w ust. 2,
Burmistrz Sulechowa wzywa organ prowadzący
placówkę do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia
doręczenia wezwania.
§ 4. Burmistrz Sulechowa w terminie do dnia
31 grudnia roku poprzedzającego udzielenie dotacji
pisemnie informuje organ prowadzący o przewidywanej wysokości dotacji na jednego ucznia.
§ 5. Kwota dotacji przekazana w nişszej wysokości niş naleşna podlega wyrównaniu w terminie do
dnia 31 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji.
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§ 6. Dotacja dla placówek wymienionych w § 1
przekazywana będzie na rachunek bankowy placówki wskazany przez organ prowadzący.
Rozdział 2
Tryb rozliczania dotacji
§ 7. 1. Placówki są zobowiązane składać Burmistrzowi Sulechowa rozliczenia z wykorzystania
otrzymanej dotacji:
1) kwartalne – w terminie 15 dni po upływie danego kwartału,
2) roczne – w terminie do dnia 15 stycznia roku
następnego.
2. Rozliczenia, o których mowa w ust. 1, składane są według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do
niniejszej uchwały.
§ 8. W pierwszym miesiącu udzielania dotacji,
w terminie do 5 dnia tego miesiąca, wnioskodawca
winien przekazać, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały, faktyczną liczbę
uczniów uczęszczających do placówki.
§ 9. Środki przekazane w ramach dotacji podlegają zwrotowi na rachunek bankowy gminy, zgodnie
z odrębnymi przepisami.
Rozdział 3
Tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania
dotacji

Poz. 1280

Sulechowa i obowiązane są okazać upowaşnienie
kontrolowanemu.
2. O terminie kontroli pisemnie powiadamia się
organ prowadzący na 7 dni przed kontrolą.
3. Czynności kontrolne przeprowadza się
w siedzibie kontrolowanej placówki lub jej organu
prowadzącego, w dniach i w godzinach pracy obowiązujących w jednostce kontrolowanej, w obecności osoby upowaşnionej przez organ prowadzący.
4. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
który podpisują kontrolujący i osoba upowaşniona
do reprezentowania organu prowadzącego.
5. Kontrolowany organ prowadzący w terminie
14 dni od dnia podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 4, moşe zgłosić pisemnie zastrzeşenia,
uwagi i wnioski do protokołu, na które Burmistrz
Sulechowa udziela odpowiedzi w terminie 14 dni od
dnia ich otrzymania.
6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości
Burmistrz Sulechowa formułuje wystąpienie pokontrolne w terminie 30 dni od dnia zakończenia kontroli, które przekazuje kontrolowanemu.
7. Kontrolowany w terminie 14 dni od dnia
otrzymania wystąpienia pokontrolnego zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do niniejszego wystąpienia.
Rozdział 4
Przepisy końcowe

§ 10. Burmistrzowi Sulechowa przysługuje prawo kontroli wykorzystania dotacji w zakresie:
1) faktycznej liczby uczniów oraz miejsca ich zamieszkania,
2) spełnienia wymagań dotyczących prowadzonej
działalności,
3) terminowości i kompletności składania dokumentów sprawozdawczych dotyczących przyznanej dotacji,
4) prawidłowości wykorzystania dotacji.
§ 11. 1. Osoby kontrolujące działają na podstawie imiennego pisemnego upowaşnienia Burmistrza

§ 12. Traci moc uchwała Nr XX/168/2004 Rady
Miejskiej w Sulechowie z dnia 7 września 2004r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji
z budşetu gminy dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany
jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki
(Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 75, poz. 1168).
§ 13. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Rerus
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Poz. 1280
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 0007.74.2011
Rady Miejskiej w Sulechowie
z dnia 17 maja 2011r.

................................................
(pieczęć placówki)

DATA………………………………...
Burmistrz Sulechowa

Wniosek o udzielenie dotacji
........................................................................................................................................jako organ prowadzący
(imię i nazwisko osoby prowadzącej)
................................................................................................................................................................
(nazwa placówki)
wpisanej do ewidencji szkół placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę……………………….. zgodnie z zaświadczeniem Nr.......................................................z dnia.................................................. działając na
podstawie art. 90 ust........ ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 z póŝn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Sulechowie Nr.....................................
z dnia.................................... informuję, şe w roku............................do placówki........................................
...........................................................................................................................................................................
(nazwa placówki)
uczęszczać będzie ………………………………………… uczniów,
1) Liczba uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sulechów…............................................................................
2) Liczba uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin………………………………………………………………..
w gminie ……………………. liczba …………………
w gminie ……………………. liczba …………………
w gminie ……………………. liczba …………………
3) Liczba uczniów niepełnosprawnych…………………………………..

W związku z powyşszym prosimy o zabezpieczenie kwoty dotacji na rok…………………………………………….
Wniosek do budşetu naleşy złoşyć do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji

...........................................................
pieczęć i podpis osoby upowaşnionej
do reprezentowania organu prowadzącego
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 0007.74.2011
Rady Miejskiej w Sulechowie
z dnia 17 maja 2011r.

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

DATA………………………………...

(pieczęć placówki)
Burmistrz Sulechowa
Rozliczenie
kwartalne, roczne * z wykonania otrzymanej dotacji w roku …………………………
.....................................................................................................................................................................jako
(imię i nazwisko osoby prowadzącej)

osoba prowadząca ...................................................................................................................................................
(nazwa placówki)

wpisanej do ewidencji szkół placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę ................................... zgodnie z zaświadczeniem Nr .............................. z dnia......................... działając na podstawie art. 90 ust.............
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póŝn. zm.) oraz
uchwały Rady Miejskiej w Sulechowie Nr ................................................... z dnia .........................................
przedkładam rozliczenie kwartalne/roczne*:
Lp
1

Dane ilościowe
Faktyczna liczba uczniów w poszczególnych miesiącach
Styczeń………………………………………. w tym uczniów niepełnosprawnych………………………………..
Luty………………………………………….. w tym uczniów niepełnosprawnych………………………………...
Marzec………………………………………. w tym uczniów niepełnosprawnych………………………………...
Kwiecień…………………………………….. w tym uczniów niepełnosprawnych………………………………..
Maj…………………………………………... w tym uczniów niepełnosprawnych………………………………...
Czerwiec…………………………………….. w tym uczniów niepełnosprawnych………………………………..
Lipiec……………………………………… w tym uczniów niepełnosprawnych………………………………...
Sierpień…………………………………….. w tym uczniów niepełnosprawnych……………………………….
Wrzesień…………………………………… w tym uczniów niepełnosprawnych………………………………..
Paŝdziernik………………………………… w tym uczniów niepełnosprawnych………………………………..
Listopad……………………………………. w tym uczniów niepełnosprawnych………………………………..
Grudzień…………………………………… w tym uczniów niepełnosprawnych………………………………..
2
Kwota otrzymanej dotacji w okresie sprawozdawczym w zł ……………………….……………….……………
Kwota otrzymanej dotacji narastająco od początku roku w zł ……………………………………………………
3
Wykorzystanie dotacji w złotych ……………………………………………..……………………….
Wydatki wg rodzajów o których mowa w art. 90 ust 3d ustawy o systemie oświaty- kwota
1……………………………………………………………………………..…………….………………………………………..
2…………………………………………………………………………………………………………………………………….
3…………………………………………………………………………………………………………………………………….
4…………………………………………………………………………………………………………………………………….
5…………………………………………………………………………………………………………………………………….
6…………………………………………………………………………………………………………………………………….
7…………………………………………………………………………………………………………………………………….
8…………………………………………………………………………………………………………………………………….
9…………………………………………………………………………………………………………………………………….
10…………………………………………………………………………………………………………………………………...
11……………………………………………………………………………………………………………………………...……
Łącznie…………………………………………………………………………………………………………………………..
*niepotrzebne skreślić

………………………………………………….
pieczęć i podpis osoby upowaşnionej
do reprezentowania organu prowadzącego
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Poz. 1280
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 0007.74.2011
Rady Miejskiej w Sulechowie
z dnia 17 maja 2011r.

.................................................
(pieczęć placówki)

DATA………………………………...

Burmistrz Sulechowa
Informacja o liczbie uczniów
...............................................................................................................................................jako osoba prowadząca
(imię i nazwisko osoby prowadzącej)
.......................................................................................................................................................................................
(nazwa placówki)
wpisanej do ewidencji szkół placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę ………….……………………..
zgodnie z zaświadczeniem Nr....................................................... z dnia .................................................. działając
na podstawie art. 90 ust........ ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 z póŝn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Sulechowie Nr ..................................... z dnia
.................................. informuję, şe w roku .................................... do placówki........................................
.........................................................................................................................................................................
(nazwa placówki)
uczęszcza …………………………………………uczniów W tym:
1) Liczba uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sulechów…............................................................................
2) Liczba uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin………………………………………………………………..
w gminie ……………………. Liczba …………………
w gminie ……………………. Liczba …………………
w gminie ……………………. Liczba …………………
3) Liczba uczniów niepełnosprawnych ……………………………………………………………………………………..
W załączeniu liczba uczniów ze wskazaniem miejsca ich zamieszkania zgodna z prowadzoną przez placówkę
dokumentacją.

...........................................................
pieczęć i podpis osoby upowaşnionej
do reprezentowania organu prowadzącego
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UCHWAŁA NR 0007.82.2011
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 17 maja 2011r.
w sprawie nadania nazwy rondu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) uchwala się,
co następuje:
§ 1. 1. Nadaje się nazwę „Rondo im. Powstańców Wielkopolskich” rondu połoşonemu u zbiegu
ulic: Piaskowa, Warszawska, Sportowa, zlokalizowanemu na części działki oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 21/2 i części działki oznaczonej w ewidencji
gruntów Nr 493/2 w obrębie 2 miasta Sulechów.

2. Połoşenie ronda, o którym mowa w ust. 1
przedstawia załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Rerus
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Rady Miejskiej w Sulechowie
z dnia 17 maja 2011r.
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UCHWAŁA NR 0007.84.2011
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 17 maja 2011r.
w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności
Pożytku Publicznego
Na podstawie art. 41 g ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póŝn. zm.) uchwala
się, co następuje:

6. Zgłoszenie kandydatów na przedstawicieli,
o których mowa w § 2 pkt 2 i 3, następuje najpóŝniej
na 2 tygodnie przed upływem kadencji gminnej rady.

§ 1. Ustala się tryb powoływania członków oraz
organizację i tryb działania Gminnej Rady Działalności Poşytku Publicznego, zwanej dalej gminną radą.

§ 4. Burmistrz Sulechowa spośród zgłoszonych
kandydatów, o których mowa w § 3 ust. 1, powołuje
na członków gminnej rady przedstawicieli organizacji, które działają w zróşnicowanych sferach działalności publicznej, w celu zapewnienia reprezentatywności organizacji.

Rozdział 1
Tryb powoływania członków Gminnej Rady
Działalności Pożytku Publicznego
§ 2. Gminna rada składa się z:
1) 7 przedstawicieli organizacji pozarządowych
oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
poşytku publicznego i o wolontariacie, zwanych
dalej organizacjami,
2) 5 przedstawicieli Rady Miejskiej w Sulechowie,
3) 2 przedstawicieli Urzędu Miejskiego Sulechów.
§ 3. 1. Kandydatów na przedstawicieli, o których
mowa w § 2 pkt 1 zgłaszają organizacje ich rekomendujące z terenu gminy Sulechów, nie póŝniej niş
30 dni przed upływem kadencji rady.
2. Ogłoszenie Burmistrza Sulechowa o moşliwości zgłaszania kandydatur na przedstawicieli do
gminnej rady zamieszczane jest w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Sulechów na 60 dni przed upływem kadencji
rady.
3. Zgłoszenie przedstawicieli podpisuje osoba
uprawniona do reprezentowania tych organizacji.
Zgłoszenie powinno zawierać:
1) nazwę i siedzibę organizacji zgłaszającej z dokładnymi danymi teleadresowymi,
2) dane kandydata,
3) pisemne oświadczenia kandydata o wyraşeniu
zgody na pełnienie funkcji członka gminnej rady, na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z odrębnymi przepisami oraz oświadczenie
o niekaralności.
4. Przedstawicieli Rady Miejskiej wybiera Rada
Miejska w Sulechowie.
5. Przedstawicieli Urzędu Miejskiego Sulechów
wyznacza Burmistrz Sulechowa.

§ 5. Burmistrz Sulechowa powołuje gminną radę
w terminie dwóch tygodni od upływu terminów
zgłaszania kandydatów na przedstawicieli organizacji.
§ 6. 1. Burmistrz Sulechowa odwołuje członka
gminnej rady przed upływem kadencji:
1) na jego wniosek,
2) w przypadku skazania członka gminnej rady
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie,
3) z inicjatywy organizacji zgłaszających swoich
przedstawicieli,
4) na wniosek Rady Miejskiej w Sulechowie
w przypadku jej przedstawicieli,
5) z własnej inicjatywy w przypadku swoich
przedstawicieli.
2. W razie śmierci lub odwołania członka gminnej rady Burmistrz Sulechowa uzupełnia skład na
okres do końca kadencji w trybie określonym niniejszą uchwałą.
3. Odwołanie przewodniczącego gminnej rady
lub jego zastępcy moşe równieş nastąpić na wniosek co najmniej 1/4 członków gminnej rady,
w głosowaniu jawnym.
Rozdział 2
Organizacja i tryb działania Gminnej Rady
Działalności Pożytku Publicznego
§ 7. 1. Gminna rada obraduje na posiedzeniach.
2. Pierwsze posiedzenie gminnej rady zwołuje
Burmistrz Sulechowa. Kolejne posiedzenia zwoływane są przez przewodniczącego gminnej rady, co
najmniej dwa razy w roku.
3. Gminna rada na pierwszym posiedzeniu wybiera w głosowaniu jawnym spośród obecnych
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przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
4. W razie potrzeby posiedzenia gminnej rady
mogą być zwoływane przez Burmistrza Sulechowa.
5. Kaşdy z członków gminnej rady informowany
jest o terminie posiedzenia telefonicznie bądŝ pisemnie co najmniej 5 dni przed planowanym spotkaniem.
6. W wyjątkowych sytuacjach termin wskazany
w ust. 5 moşe być skrócony do 2 dni.
7. Informację o terminie posiedzenia gminnej
rady umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej.
8. Posiedzenia prowadzone są przez przewodniczącego gminnej rady lub wskazaną przez niego
osobę.
9. Posiedzenia gminnej rady są jawne, mają charakter otwarty.
10. Gminna rada moşe zapraszać na swoje posiedzenia osoby, których głos ma wpływ na kształtowanie współpracy samorządu z trzecim sektorem,
w tym:
1) przedstawicieli samorządowych jednostek organizacyjnych,
2) przedstawicieli organizacji,

Poz. 1282, 1283

11. Z kaşdego posiedzenia gminnej rady sporządzany jest protokół, który powinien odzwierciedlać
szczegółowo przebieg posiedzenia. Protokół podpisuje przewodniczący lub osoba prowadząca posiedzenie oraz osoba sporządzająca protokół.
12. Gminna rada wyraşa swoje stanowiska, opinie, wnioski w formie uchwał, które podejmuje zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej
połowy składu rady. Uchwały podpisuje przewodniczący rady lub osoba prowadząca posiedzenie.
13. Przewodniczący przekazuje uchwały gminnej
rady Burmistrzowi Sulechowa w terminie 14 dni od
daty ich podjęcia.
§ 8. Udział w pracach gminnej rady ma charakter
społeczny i jest nieodpłatny.
Rozdział 3
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 9. Tryb powoływania członków gminnej rady,
określony w § 3 - § 5 uchwały, stosuje się odpowiednio do powołania członków gminnej rady
pierwszej kadencji, z tym şe terminy określone
w § 3 ust. 1, 2 i 6 ulegają skróceniu o połowę.
§ 10. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Rerus

3) ekspertów i doradców,
4) przedstawicieli komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego Sulechów,
5) inne osoby prawne i fizyczne.

===================================================================================
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UCHWAŁA NR 0007.85.2011
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 17 maja 2011r.
w sprawie zmiany Statutu Sulechowskiego Domu Kultury im. F. Chopina w Sulechowie
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 paŝdziernika 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13,
poz. 123 z póŝn. zm.), art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.)
w związku z § 17 uchwały Nr XXIII/203/2004 Rady
Miejskiej z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie
nadania Statutu Sulechowskiemu Domowi Kultury
(Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 16, poz. 259) uchwala
się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXIII/203/2004 Rady Miejskiej
w Sulechowie z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie
nadania Statutu Sulechowskiemu Domowi Kultury
im. F. Chopina w Sulechowie (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 16, poz. 259) wprowadza się następujące
zmiany:

1) w § 1 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póŝn. zm.)”.
2) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. 1. Dom Kultury prowadzi działalność określoną w § 6 między innymi poprzez:
1) organizowanie spektakli, koncertów, spotkań,
wystaw oraz imprez oświatowych i plenerowych,
2) prowadzenie klubów, sekcji zainteresowań,
zespołów, ognisk pracy artystycznej, świetlic,
3) organizowanie festiwali, imprez rozrywkowych i rekreacyjnych oraz przeglądów i konkursów,
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4) prowadzenie zajęć dla dzieci, młodzieşy i osób
starszych w formie grup zajęciowych,

13) prowadzenie dyskusyjnego klubu filmowego,
14) prowadzenie otwartego kina.

5) prowadzenie kursów, szkoleń, warsztatów
i form doskonalenia oraz działalności instruktaşowo-metodycznej w zakresie róşnych dziedzin
kultury i sztuki,

2. Dom Kultury poza działalnością podstawową,
o której mowa w ust. 1, prowadzi inną niş kulturalna działalność między innymi poprzez:
1) świadczenie usług poligraficznych, fotograficznych, fonograficznych, filmowych, plastycznych oraz innych usług w zakresie kultury,

6) prowadzenie impresariatu artystycznego,
7) organizowanie europejskich spotkań artystycznych,

2) udostępnianie kostiumów, rekwizytów, sprzętu technicznego, środków trwałych i innego
sprzętu,

8) współpracę transgraniczną w zakresie kultury
i sztuki oraz współpracę z miastami partnerskimi,

3) prowadzenie sprzedaşy dzieł sztuki oraz artykułów uşytku kulturalnego,

9) koordynację działalności na terenie gminy
w zakresie organizacji imprez kulturalnych,
10) organizowanie imprez okolicznościowych,
wypoczynku dzieci i młodzieşy,
11) gromadzenie i udostępnianie zbiorów ukazujących kulturę i tradycję gminy i regionu,
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4) udostępnianie
i pomieszczeń.

innym

podmiotom

sal

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

12) promowanie przedsięwzięć kulturalnych odbywających się na terenie gminy i regionu,
w tym w formie punktu informacyjnego, udział
w wystawach i targach,

Przewodniczący Rady
Jan Rerus

===================================================================================
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UCHWAŁA NR 0007.86.2011
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 17 maja 2011r.
w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w gminie Sulechów
Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca
2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857) uchwala
się, co następuje:

4) umoşliwienie dostępu do róşnorodnych form
aktywności sportowej jak największej liczbie
mieszkańców gminy Sulechów.

§ 1. Określa się warunki i tryb finansowania zadania własnego określonego w art. 27 ust. 1 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie oraz cel publiczny, jaki gmina Sulechów – zwana dalej gminą - zamierza osiągnąć.

2. Cel publiczny wskazany w ust. 1 osiągnięty
zostanie przy wsparciu finansowym udzielanym
przez samorząd stowarzyszeniom i klubom sportowym, działającym w gminie.
Rozdział 2

Rozdział 1
Warunki otrzymania dotacji
Cel publiczny
§ 3. 1. Dotacja celowa moşe być przeznaczona
§ 2. 1. Określa się cel publiczny z zakresu sportu,
jaki zamierza osiągnąć gmina:

na:
1) realizację programów szkolenia sportowego,

1) poprawa warunków uprawiania sportu w gminie,

2) zakup sprzętu sportowego,

2) osiąganie wyşszych wyników sportowych przez
zawodników,

3) finansowanie lub dofinansowanie kosztów
związanych z organizacją lub uczestnictwem
w zawodach sportowych,

3) upowszechnianie róşnorodnych form aktywności fizycznej wśród mieszkańców gminy, szczególnie wśród dzieci i młodzieşy,

4) finansowanie lub dofinansowanie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów
szkolenia sportowego,
5) organizowanie ogólnodostępnych zajęć i masowych imprez sportowych,
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6) finansowanie lub dofinansowanie wynagrodzenia kadry szkoleniowej,
7) pokrycie kosztów związanych z obsługą księgową zadania.
2. Dotacja nie moşe zostać przeznaczona na:

Poz. 1284

5) rodzaj i celowość kosztów realizacji zadania,
6) moşliwość realizacji
wnioskodawcę,

przedsięwzięcia

przez

7) dotychczasową współpracę z gminą.

zawodników

5. Komisja przekazuje Burmistrzowi Sulechowa
swoją propozycję wyboru.

2) opłacanie kar, mandatów i innych sankcji nałoşonych na klub sportowy lub zawodnika,

6. Burmistrz Sulechowa dokonuje wyboru najkorzystniejszego wniosku. Wybór wniosku jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.

1) stypendia lub wynagrodzenia
i działaczy klubu sportowego,

3) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej poşyczki, kredytu lub wykupu papierów
wartościowych oraz kosztów obsługi zadłuşenia,
4) koszty poniesione przez wnioskodawcę na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem
umowy o udzielenie dotacji.
3. W danym roku budşetowym stowarzyszenie
lub klub sportowy, w trybie niniejszej uchwały, moşe otrzymać z budşetu gminy dotację na więcej niş
1 projekt, pod warunkiem, şe kaşde z zadań objęte
będzie oddzielnym wnioskiem, umową i sprawozdaniem.
Rozdział 3
Tryb udzielania dotacji

7. Burmistrz Sulechowa informację o udzielonych dotacjach w oparciu o niniejszą uchwałę zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 6. 1. Dotacja moşe być wypłacona jednorazowo lub w transzach, co kaşdorazowo reguluje umowa zawierana z wybranym wnioskodawcą.
2. Umowę sporządza się w formie pisemnej, na
czas określony, jednak nie dłuşej niş do końca danego roku budşetowego.
3. Umowa, o której mowa w ust. 1 powinna zawierać w szczególności:
1) oznaczenie stron umowy;
2) szczegółowy zakres realizowanego zadania (cel
udzielenia dotacji);
3) wysokość dotacji;

§ 4. 1. Dotacja moşe być udzielona w oparciu
o wnioski na realizację celu publicznego, o którym
mowa w § 2 ust. 1. Wnioski mogą być składane
z inicjatywy własnej stowarzyszeń lub klubów sportowych oraz na podstawie ogłoszenia Burmistrza
Sulechowa o naborze wniosków, umieszczonego
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

4) termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania oraz termin wykorzystania dotacji nie
dłuşszy niş do dnia 31 grudnia danego roku
budşetowego.

2. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do
uchwały.

7) postanowienia dotyczące okoliczności uzasadniających rozwiązanie umowy;

§ 5. 1. Burmistrz Sulechowa powołuje komisję
oceniającą wnioski.

8) zobowiązanie podmiotu do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej
środków finansowych otrzymanych na realizację zadania, a takşe wszelkiej innej dokumentacji umoşliwiającej ocenę wykonania zadania
pod względem rzeczowym i finansowym;

2. Komisja dokonuje sprawdzenia wniosków pod
względem formalnym.
3. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych wniosku, komisja powołana przez Burmistrza
Sulechowa wyznacza termin 7 dni i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
4. Przy rozpatrywaniu wniosków bierze się pod
uwagę w szczególności:
1) znaczenie przedsięwzięcia dla realizacji celu
publicznego wskazanego w § 2 ust. 1,
2) znaczenie zadania dla rozwoju sportu na terenie gminy,
3) wysokość zaplanowanych w budşecie gminy
środków przeznaczonych na zadania z zakresu
kultury fizycznej,
4) finansowy wkład własny wnioskodawcy,

5) sposób kontroli realizacji zadania i wydatkowania dotacji;
6) sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji;

9) termin i zasady zwrotu niewykorzystanej części
dotacji lub niewłaściwie wykorzystanej dotacji.
4. Integralną częścią umowy jest wniosek,
a w przypadku przyznania dotacji innej niş wnioskowana, zaktualizowany kosztorys i harmonogram
realizacji zadania.
§ 7. 1. Podmiot, który otrzymał dotację jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania z wykonania zadania określonego w umowie w terminie
30 dni po upływie terminu, na który umowa została
zawarta.
2. Wzór sprawozdania z realizacji zadania stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 8. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości
w sposobie wykorzystania dotacji, przekazana dota-
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cja podlega zwrotowi na zasadach określonych
w ustawie o finansach publicznych.
§ 9. Umowa moşe być rozwiązana ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku nieterminowego
lub nienaleşytego jej wykonania. Podstawę do rozwiązania umowy stanowią wyniki kontroli wykonania umowy oraz pisemne wyjaśnienia wnioskodawcy przedłoşone w terminie 14 dni od dnia doręczenia
wystąpienia pokontrolnego.

Poz. 1284

szej uchwale przekaşe Radzie Miejskiej w Sulechowie przy sprawozdaniu rocznym z programu współpracy gminy Sulechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
poşytku publicznego.
§ 11. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Rerus

Rozdział 4
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 10. Burmistrz Sulechowa informację o dotacjach udzielonych na zasadach opisanych w niniej-

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 0007.86.2011
Rady Miejskiej w Sulechowie
z dnia 17 maja 2011r.
………………………………………………………..
(pieczęć wnioskodawcy)

Wniosek
o przyznanie dotacji na wykonanie zadania z zakresu sportu

I. Dane wnioskodawcy

Nazwa stowarzyszenia/klubu sportowego
i jego forma prawna
Siedziba, nr telefonu, e-mail, adres do korespondencji
Data i nr wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru
NIP
REGON
Nr rachunku bankowego, na który ma być
przekazana dotacja
Dane osób uprawnionych do podpisania
umowy o wykonanie zadania (imię i nazwisko,
nr telefonu)
Dane osoby wyznaczonej do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących wniosku (imię
i nazwisko, nr telefonu)
Nr wpisu do rejestru przedsiębiorców i krótki
opis działalności gospodarczej (jeśli dotyczy)
II. Opis zadania
1. Nazwa zadania …………………………………………………………………………………………………...…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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2. Szczegółowy opis zadania (cel, miejsce wykonywania, liczba uczestników)

3. Harmonogram planowanych działań

III. Kosztorys zadania (kwoty podaje się w zł)

Lp.

Rodzaj kosztów

Koszt całkowity

Z tego z dotacji

Z tego z własnych
środków finansowych,
w tym z innych
źródeł oraz opłat
adresatów

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Razem
IV. Informacje dodatkowe (np. o wkładzie rzeczowym, sponsorach, wysokości pobieranych opłat od uczestników itp.)
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V. Oświadczamy, şe:
1. proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności naszego stowarzyszenia/klubu sportowego,
2. w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* opłat od adresatów zadania,
3. wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

…………………………………………………………………………………………………..
(pieczęć stowarzyszenia/klubu sportowego i podpisy osób upowaşnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy)

VI. Załączniki:
1. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru,
2. imienna lista zawodników,
3. imienna lista trenerów,
4. umowa partnerska lub oświadczenie partnera (jeśli w realizacji zadania bierze udział partner),
5. statut stowarzyszenia/klubu sportowego (w przypadku stowarzyszenia lub klubu sportowego ubiegającego się po raz pierwszy o dotację z gminy Sulechów).

_______________
* Niepotrzebne skreślić

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 0007.86.2011
Rady Miejskiej w Sulechowie
z dnia 17 maja 2011r.

…………………………………………………….
(pieczęć stowarzyszenia/klubu sportowego)

Sprawozdanie
częściowe/końcowe* z wykonania zadania z zakresu sportu pod nazwą
…………………………………………………………………….
I. Sprawozdanie merytoryczne - opis wykonania zadania z uwzględnieniem osiągniętych celów i harmonogramu

II. Sprawozdanie finansowe
1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów i ŝródło finansowania (w zł)

Bieşący okres sprawozdawczy
Rodzaj
Lp.
kosztów

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Razem

koszt
całkowity

z tego
z dotacji

z tego ze
środków
własnych

Poprzedni okres sprawozdawczy
koszt
całkowity

z tego
z dotacji

z tego ze
środków
własnych

Całość zadania
koszt
całkowity

z tego
z dotacji

z tego ze
środków
własnych
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2. Zestawienie faktur opłaconych z dotacji
Lp.

Nr dokumentu
księgowego

Nr pozycji
kosztorysu
i nazwa wydatku

Data

Kwota

Z tego
ze środków pochodzących
z dotacji

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
3. Informacje dodatkowe

III. Załączniki:
1) ………………………………………………..
2) ………………………………………………..
3) ………………………………………………..
Oświadczam(-y), şe:
1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny stowarzyszenia/klubu sportowego, wszystkie
podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
2) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 , z póŝn. zm.).
3) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione.

(pieczęć stowarzyszenia/klubu sportowego)
.......................................................................................................................................................
(podpis osoby upowaşnionej lub podpisy osób upowaşnionych do składania oświadczeń woli w imieniu
stowarzyszenia/klubu sportowego)
_______________
* Niepotrzebne skreślić
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UCHWAŁA NR VI/40/2011
RADY MIEJSKIEJ W SZLICHTYNGOWEJ
z dnia 17 maja 2011r.
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr V/39/2011 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia
14 kwietnia 2011r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej
w Jędrzychowicach
Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 ze zm.) w związku z § 1 i § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
31 sierpnia 2010r. w sprawie rodzajów innych form
wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia
i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 161, poz. 1080) Rada Miejska w Szlichtyngowej uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr V/39/2011 Rady Miejskiej
w Szlichtyngowej z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole
Podstawowej w Jędrzychowicach wprowadza się
następujące zmiany:
1. podstawa prawna otrzymuje nowe brzmienie:
„Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U.
z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) w związku z § 1
i § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych

form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 161,
poz. 1080)”,
2. w § 5 Organizacji Punktu Przedszkolnego
w Szkole Podstawowej w Jędrzychowicach dodaje
się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Dziecko nie moşe być skreślone z listy wychowanków punktu przedszkolnego w przypadku odbywania przez niego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego”,
3. w § 6 Organizacji Punktu Przedszkolnego
w Szkole Podstawowej w Jędrzychowicach skreśla
się ust. 4 i ust. 5.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szlichtyngowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Bartkowiak
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UCHWAŁA NR VII/33/11
RADY GMINY KRZESZYCE
z dnia 18 maja 2011r.
w sprawie nadania imienia Przedszkolu Gminnemu w Krzeszycach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.)
w związku z § 1 ust. 4 załącznika Nr 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja
2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego
przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r.
Nr 61, poz. 624 z póŝn. zmianami) uchwala się, co
następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Krzeszyce.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Galoński

§ 1. Nadaje się Przedszkolu Gminnemu w Krzeszycach przy ulicy Skwierzyńskiej 4 imię Misia
Uszatka.

===================================================================================
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UCHWAŁA NR VII/35/11
RADY GMINY KRZESZYCE
z dnia 18 maja 2011r.
w sprawie zaliczenia dróg w Gminie Krzeszyce do kategorii dróg gminnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 124, poz. 1591 z póŝniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 1, 2 i 3 ustawy
z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych
(tekst jednolity: Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z póŝniejszymi zmianami).
§ 1. Po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Sulęcińskiego zalicza się drogi w Gminie Krzeszyce
wymienione w załączniku Nr 1 i oznaczonych na
mapie, stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszej
uchwały, do kategorii dróg gminnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Krzeszyce.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Galoński
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VII/35/11
Rady Gminy Krzeszyce
z dnia 18 maja 2011r.

Wykaz dróg gminnych w granicach administracyjnych gminy Krzeszyce
Lp.
1.
2.
3.
4.
5
6
7
8
9

14

przebieg drogi
Brzozowa – droga nr 22
Brzozowa droga nr 22 II
Brzozowa – Jeziorki
Brzozowa – Rudnica
Brzozowa- Las
Kołczyn - Brzozówka
Brzozowa -Jeziorki
Dębokierz posesja nr 7
Łukomin – Dębokierz
Przedłuşenie drogi gminnej nr 002611 do Dębokierza
Przedłuşenie drogi gminnej 002611 F do drogi nr
22
Graby-Dębokierz
Krasnołęg - droga powiatowa nr F 1293
Studzionka OSP

15

Studzionka – Krzemów

10

11
12
13

23
24

Przedłuşenie drogi gminnej 002608F do Krzemowa
Wał p- powodziowy Krzemów
Przemysław droga woj.
131- droga gminna
nr 002608F
Przemysław od drogi Powiatowej 1285 F do drogi
gminnej 002601 F
Przemysław od drogi Powiatowej 1285 F do posesji nr 66
Zaszczytowo-Przemysław
droga woj. 131
Zaszczytowo -droga powiatowa nr F 1285
Oksza –Zaszczytowo
Zaszczytowo - Przemysław

25

Krępiny – Malta

26

Krępiny szkoła- Krzeszyce
Krzeszyce osiedle – Krzeszyce
Krzeszyce osiedle – droga
woj.131
Malta-Czartów Malta 159,
Czartów- Droga powiatowa nr F 1293
Dzierşązna- Krzeszyce

16
17
18

19

20
21
22

27
28
29
30
31

miejscowość
Brzozowa
Brzozowa
Brzozowa
Brzozowa
Brzozowa
Brzozowa
Brzozowa
Dębokierz
Krzemów303 ,

nr ewidencyjne działek
224 i 223
225,255
228 i 254
218, 239, 233/2
219, 220, 221/1, 221/2, 221/3
69/4, 245, 251
256, 95/2
31, 10
Dębokierz 104, 105

Krzemów 294,

Dębokierz 85

Krzemów

288, 302

Krzemów 303,

Dębokierz 107

Krasnołęg

37, 36

Studzionka

297, 299
Studzionka 275/1, 307/2 Krzemów 282,
283/1283/2
Studzionka 311/2, 308, 310 Czartów 171,
Krzemów 285/1, 275/1, 275/2, 298

Krzemów

276/3, 276/2, 276/1

Przemysław

249, 246

232/1

Przemysław

228/2 i 225
Zaszczytowo 179, Przemysław 226, 227

Zaszczytowo

182,180,177

Zaszczytowo
Zaszczytowo
Krępiny 321,Malta
154,78/2Dzierşązna
Krępiny

178,174,175
163/1 i 163/2

Krzeszyce

842,852,855

Krzeszyce

842

Czartów

159/1

Czartów

160/1 i 160/2

48/2,48/4
333,340,346

Dzierşązna 116,Krzeszyce 855
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Kołczyn ul. Polana
Kołczyn droga przy cmentarzu
Kołczyn ul. Dworcowa
Kołczyn droga przy boisku
Kołczyn ul .Leśna
Dębokierz –Kołczyn
Krzemów – Kołczyn
Kołczyn - Płonica
Kołczyn-Altona Kołczyn
165/3,
Rudnica ul. Lubuska
Rudnica ul . Chopina
Rudnica ul. Kopernika
Droga po lewej stronie
Kanału Postomskiego 137,
Droga po prawej stronie
Kanału Postomskiego
Wał ppowodziowy - Łąków
Łąków – Płonica
Łąków – Rudnica
Kanał Postomski –Łąków
Maszków- Kalinów
Maszków- Rogi
Maszków ul Boczna
Maszków- droga przy lesie
Rudna- leśnictwo
Rudna – Las
Rudna –łąki
Krzeszyce ul. Polna
Krzeszyce ul. H Sienkiewicza
Krzeszyce ul. M Konopnickiej
Krzeszyce ul. J Słowackiego
Krzeszyce ul. A Mickiewicza
Krzeszyce ul. J Kochanowskiego
Krzeszyce ul. E Orzeszkowej
Krzeszyce uL. Sportowa
Droga po lewej stronie
kanału Postomskiego
Lemierzyce –Krzeszyce
Krzeszyce Osiedle Droga K
nr 22 Krzeszyce 875,881
Lemierzyce- Karkoszów
Krzeszyce osiedle przy
torach
Droga K nr 22- Krzeszyce
Karkoszów 175/7
Krzeszyce Strefa- Karkoszów
Karkoszów –Tory kolejowe
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Kołczyn

387

Kołczyn

476/2

Kołczyn
Kołczyn
Kołczyn
Kołczyn
Kołczyn

488 i 557/6
521, 499
542/1,439/3
406
335,269
Kołczyn 65,229 Łąków 83

Rudnica

395/1,395/3,396,384

Rudnica
Rudnica
Rudnica

416
401/2
402
Rudnica 391,424,Łąków 80,74
Kołczyn 250, 135/1, 85 Łąków 73
Łąków 70,771,77/2,78, Kołczyn 248

Maszków
Maszków
Maszków
Maszków
Rudna
Rudna
Rudna
Krzeszyce

Łąków 76/2,Rudnica 428,429
Łąków 72, Rudnica 382,381/3
Łąków 75
139
113,210
114,115,116
207
187/1,187/2
185,1/8,186
193,197,195/1
888

Krzeszyce

399/59

Krzeszyce

399/57

Krzeszyce

399/58

Krzeszyce

868

Krzeszyce

339/49

Krzeszyce

399/56

Krzeszyce

867/2,867/1

Krzeszyce

848

Krzeszyce

876,882

Karkoszów

124

Krzeszyce

883 884

Krzeszyce

887,943/9
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Karkoszów
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Muszkowo

117, 551

Krzeszyce

861,863

Muszkowo

421

Muszkowo

423

Muszkowo
Muszkowo
Muszkowo
Muszkowo

424,426,427,430
425,422
438,437,436
432,433
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VII/35/11
Rady Gminy Krzeszyce
z dnia 18 maja 2011r.
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UCHWAŁA NR IX.44.2011
RADY GMINY PSZCZEW
z dnia 19 maja 2011r.
w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
Na podstawie oraz art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U.
z 2009r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.: Dz. U. z 2010r.
Nr 76, poz. 489., Dz. U. z 2010r. Nr 119, poz. 804,
Dz. U. z 2011r. Nr 34, poz. 170) po uzgodnieniu
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wlkp. uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Pozbawia się statusu pomnika przyrody
wierzbę kruchą o obwodzie pnia 275cm i wysokości
25m, która rosła w miejscowości Pszczew na działce
Nr 1268, obręb Pszczew, stanowiącej własność gminy Pszczew, ustanowionej pomnikiem przyrody rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego Nr 14 z dnia
28.02.2006r. (Dz. U. Woj. Lub. Nr 14, poz. 338).

28m, która rośnie w miejscowości Pszczew na działce Nr 1268, obręb Pszczew, stanowiącej własność
gminy Pszczew, ustanowionej pomnikiem przyrody
rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego Nr 14
z dnia 28.02.2006r. (Dz. U. Woj. Lub. Nr 14, poz. 338).
2. Pozbawienie statusu pomnika przyrody następuje z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

2. Pozbawienie statusu pomnika przyrody następuje z uwagi na utratę wartości walorów przyrodniczych.

Przewodniczący Rady
Konrad Kiona

§ 2. 1. Pozbawia się statusu pomnika przyrody
wierzbę kruchą o obwodzie pnia 455cm i wysokości

===================================================================================
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UCHWAŁA NR IX.45.2011
RADY GMINY PSZCZEW
z dnia 19 maja 2011r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Na podstawie art. 33 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia
4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do
lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się opłatę za wpis do rejestru şłobków i klubów dziecięcych w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 paŝdziernika
2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(tekst jednolity z 2004r. Dz. U. Nr 200, poz. 1679
z póŝniejszymi zmianami ).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Pszczew.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Konrad Kiona
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UCHWAŁA NR IX/61/11
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia 23 maja 2011r.
w sprawie likwidacji Punktu Filialnego w Mierkowie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lubsku
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. „h” i pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591, ze zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010r. Nr 28,
poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675)
oraz art. 59 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 w związku z art. 5c
pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 ze zm.: Dz. U. z 2003r. Nr 137, poz. 1304,
Dz. U. z 2004r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161,
Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, Dz. U. z 2005r.
Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020,
Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249,
poz. 2104, Dz. U. z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208,
poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, Dz. U. z 2007r. Nr 42,
poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120,
poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, Dz. U.
z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216,
poz. 1370, Dz. U. z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31,
poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219,
poz. 1705, Dz. U. z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54,
poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991), po uzy-

skaniu pozytywnej opinii Lubuskiego Kuratora
Oświaty w Gorzowie Wlkp., Rada Miejska w Lubsku
uchwala, co następuje:
§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2011r. likwiduje się
Punkt Filialny w Mierkowie Szkoły Podstawowej
Nr 3 w Lubsku.
§ 2. Uczniom zapewnia się moşliwość kontynuowania nauki w pozostałych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Lubsko zgodnie
z ich obwodami ustalonymi odrębną uchwałą.
§ 3. Naleşności i zobowiązania likwidowanej
jednostki przejmuje Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza
w Lubsku. Majątek likwidowanej jednostki pozostaje
własnością Gminy Lubsko.
§ 4. Dokumentację likwidowanej jednostki
przejmuje Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Lubsku
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubska.
§ 6. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Tomiałowicz

===================================================================================
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UCHWAŁA NR VII/32/2011
RADY GMINY DĄBIE
z dnia 26 maja 2011r.
w sprawie opłat za świadczenia przekraczające realizację podstawy programowej przedszkola
samorządowego w Gminie Dąbie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 14 ust. 5
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Usługi świadczone przez przedszkole samorządowe prowadzone przez Gminę Dąbie w zakresie
podstawy programowej określonej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia

2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. Nr 4,
poz. 17) są realizowane bezpłatnie w wymiarze pięciu godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu.
§ 2. Za zajęcia świadczone przez przedszkole ponad czas realizacji podstawy programowej a obejmującej zajęcia opiekuńczo - wychowawcze i dydaktyczne:
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1) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój
psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka,
2) zabawy aktywizujące oraz badawczo - rozwijające zainteresowania otaczającym światem,
3) zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze i inne - rozwijające zdolności dzieci oraz zaspakajające ich potrzebę aktywności i zainteresowania,
4) gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój
fizyczny dziecka,
ustala się opłatę, w wysokości 0,18% minimalnego
wynagrodzenia za kaşdą rozpoczętą godzinę świadczenia.

Poz. 1291, 1292

§ 3. Opłaty, o której mowa w § 2 nie pobiera się
za czas nieobecności dziecka w przedszkolu.
§ 4. Opłata, o której mowa w § 2 nie obejmuje
kosztów wyşywienia dziecka.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XV/66/07 Rady Gminy
Dąbie z dnia 22 listopada 2007r. w sprawie zasad
i trybu korzystania z przedszkoli publicznych.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Dąbie.
§ 7. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Ireneusz Marciniak
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UCHWAŁA NR VII/35/2011
RADY GMINY DĄBIE
z dnia 26 maja 2011r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Szczawno Gmina Dąbie
Na podstawie 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 z póŝn. zm.) Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Nadaje się drodze wewnętrznej w miejscowości Szczawno oznaczonej numerem geodezyjnym 482/2, biegnącej od ulicy Szkolnej w kierunku
miejscowości Leśniów Mały nazwę ulica Leśna.
2. Graficzny przebieg ulicy przedstawiony jest na
załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Ireneusz Marciniak
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Rady Gminy Dąbie
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Graficzny przebieg ulicy
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INFORMACJA NR 1
BURMISTRZA MIASTA SŁUBICE
z dnia 22 marca 2011r.
w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu
mieszkaniowego w Gminie Słubice za 2010 rok
Załącznik
do informacje Nr 1
Burmistrza Miasta Słubice
z dnia 22 marca 2011r.

2 93
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DECYZJA NR OSZ-4210-20(13)/2011/1286/XIII/CK
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 10 czerwca 2011 r.
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2
pkt 2 i pkt 3 oraz art. 45 w związku z art. 30 ust. 1
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708,
Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007r. Nr 21,
poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130,
poz. 905, z 2008r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227,
poz. 1505, z 2009r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586,
Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664, z 2010r. Nr 21,
poz. 104, Nr 81, poz. 530 oraz z 2011r. Nr 94,
poz. 551) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z 2001r.
Nr 49, poz. 509, z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003r. Nr 130,
poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004r. Nr 162,
poz. 1692, z 2005r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682
i Nr 181, poz. 1524, z 2008r. Nr 229, poz. 1539,
z 2009r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676,
z 2010r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182,
poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011r. Nr 6,
poz. 18 i Nr 34, poz. 173) po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia
taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego:
Elektrociepłownia „Zielona Góra” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze posiadającego:
1. numer w rejestrze przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego (KRS): 0000040284,
2. numer identyfikacji podatkowej (NIP): 929-00069-02,
zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem energetycznym”
postanawiam
1) zatwierdzić taryfę dla ciepła, ustaloną przez
Przedsiębiorstwo energetyczne, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,
2) ustalić okres obowiązywania taryfy na jeden rok
od dnia jej wprowadzenia do stosowania.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania
administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa
energetycznego, posiadającego koncesje udzielone
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego
dalej „Prezesem URE” w dniu 28 paŝdziernika 1998r.
na wytwarzanie ciepła Nr WCC/303/1286/U/OT-5/98/
JK (zmienioną decyzjami: z dnia 31 grudnia 2002r.
Nr WCC/303A/1286/W/OSz/2002/CK, z dnia 31 grudnia 2003r. Nr WCC/303B/1286/W/OSZ/2003/BS,
z dnia 4 sierpnia 2004r. Nr WCC/303C/1286/W/OSZ/
2004/BS, z dnia 24 maja 2005r. Nr WCC/303D/1286/
W/OSZ/2005/CK oraz z dnia 2 czerwca 2009r.
Nr WCC/303E/1286/W/OSZ/2009/AB) oraz w dniu
31 grudnia 2002r. na przesyłanie i dystrybucję ciepła

Nr PCC/1049/4160/W/OSZ/2002/CK (zmienioną decyzjami: z dnia 25 kwietnia 2003r. Nr PCC/1049-A/4160
/W/OSZ/2003/BK, z dnia 10 grudnia 2004r. Nr PCC/
1049B/4160/W/OSZ/2004/WK, z dnia 2 sierpnia
2006r. Nr PCC/1049C/4160/OSZ/W/2006/WK oraz
z dnia 2 czerwca 2009r. Nr PCC/1049D/4160/W/OSZ/
2009/AB), w dniu 20 kwietnia 2011r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo energetyczne.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne,
przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji
oraz obrotu ciepłem ustalają taryfy dla ciepła oraz
proponują okres jej obowiązywania.
W trakcie postępowania administracyjnego Przedsiębiorstwo energetyczne było wzywane przez Prezesa URE pismami z dnia 6 i 31 maja oraz 6 czerwca
2011r. do uzupełnienia wniosku, złoşenia wyjaśnień
oraz dokonania poprawek. Odpowiedzi Przedsiębiorstwa energetycznego oraz dodatkowe wyjaśnienia wpłynęły do Oddziału Terenowego URE
w dniach: 19 i 31 maja oraz 6, 7,8 i 9 czerwca 2011r.
Ponadto w dniu 31 maja 2011r. w siedzibie Oddziału
Terenowego w Szczecinie odbyło się spotkanie
z przedstawicielami Przedsiębiorstwa energetycznego w celu omówienia zagadnień dotyczących załoşeń przyjętych do taryfy.
Pismem z dnia 9 czerwca 2011r., zgodnie z art. 10
§ 1 kpa, zawiadomiono Przedsiębiorstwo energetyczne o zakończeniu postępowania dowodowego
oraz pouczono o moşliwości zapoznania się ze
zgromadzonym materiałem dowodowym. Przedsiębiorstwo nie skorzystało z przysługującego mu
uprawnienia.
W toku postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, şe
Przedsiębiorstwo energetyczne opracowało taryfę
zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ust. 1 – 5
ustawy Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września
2010r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010r. Nr 194, poz. 1291),
zwanego w dalszej części decyzji „rozporządzeniem
taryfowym”.
Ceny ciepła wytwarzanego w kogeneracji ustalone
zostały przez Przedsiębiorstwo energetyczne przy
zastosowaniu uproszczonego sposobu kalkulacji cen
ciepła, o których mowa w § 13 rozporządzenia taryfowego. Natomiast ceny ciepła wytwarzanego
w pozostałych ŝródłach ciepła oraz stawki opłat za
usługi przesyłowe skalkulowane zostały przez

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 67

– 6521 –

Przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, zaplanowanych dla pierwszego roku
stosowania taryfy. Ocena tych kosztów została dokonana, zgodnie z § 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego, na podstawie porównania uzasadnionych
jednostkowych kosztów planowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy z uzasadnionymi jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych w roku kalendarzowym poprzedzającym
pierwszy rok stosowania taryfy.
Ustalony okres obowiązywania taryfy dla ciepła
odpowiada okresowi stosowania taryfy wskazanemu w § 13 ust. 8 rozporządzenia taryfowego.
W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak
w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji Przedsiębiorstwu energetycznemu przysługuje odwołanie do Sądu
Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia
jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy Prawo
energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947
§ 1 Kodeksu postępowania cywilnego).
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość
wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarşonej
decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a takşe zawierać wniosek
o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub
części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie naleşy przesłać na adres Północno-Zachodniego Oddziału Urzędu Regulacji
Energetyki z siedzibą w Szczecinie ul. Şubrów
3, 71-617 Szczecin.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku
z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia na koszt Przedsiębiorstwa energetycznego w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niş
po upływie 14 dni i nie póŝniej niş do 45 dnia
od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Z upowaşnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Główny Specjalista
Jerzy Catewicz
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Załącznik
do decyzji Prezesa URE
Nr OSZ-4210-20(13)/2011/1286/XIII/CK
z dnia 10 czerwca 2011r.
TARYFA DLA CIEPŁA
I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom przez Elektrociepłownię
„Zielona Góra” S.A. działającą na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki w zakresie:
1) wytwarzania ciepła – decyzja z dnia 28 paŝdziernika 1998r. Nr WCC/303/1286/U/OT-5/98/JK
zmieniona decyzjami Prezesa URE:
z dnia 31 grudnia 2002r. Nr WCC/303A/1286/W/OSz/2002/CK,
z dnia 31 grudnia 2003r. Nr WCC/303B/
1286/W/OSZ/2003/BS,
z dnia 4 sierpnia 2004r. Nr WCC/3003C/
1286/W/OSZ/2004/BS,
z dnia 24 maja 2005r. Nr WCC/303D/
1286/W/OSZ/2005/CK,
z dnia 2 czerwca 2009r. Nr WCC/303E/
1286/W/OSZ/2009/AB,
z dnia 15 grudnia 2010r. Nr WCC/303F/
1286/W/OSZ/2010/CK;
2) przesyłania i dystrybucji ciepła – decyzja z dnia
31 grudnia 2002r. Nr PCC/1049/4160/W/OSZ/
2002/CK zmieniona decyzjami Prezesa URE:
z dnia 25 kwietnia 2003r. Nr PCC/1049A/4160/W/OSZ/2003/BK,
z dnia 10 grudnia 2004r. Nr PCC/1049B/
4160/W/OSZ/2004/WK,
z dnia 2 sierpnia 2006r. Nr PCC/1049C/
4160/W/OSZ/2006/WK,
z dnia 2 czerwca 2009r. Nr PCC/1049D/
4160/W/OSZ/2009/AB,
z dnia 19 kwietnia 2011r. Nr PCC/1049E/
4160/W/OSZ/2011/JC.
1.1. Taryfa została ustalona przy uwzględnieniu
w szczególności postanowień:
a) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625
ze zmianami),
b) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
17 września 2010r. w sprawie szczegółowych
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U.
z 2010r. Nr 194, poz. 1291 zwanego w dalszej
części taryfy „rozporządzeniem taryfowym”,
c) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych
warunków funkcjonowania systemów cie-
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płowniczych (Dz. U. z 2007r. Nr 16, poz. 92)
zwanego w dalszej części taryfy „rozporządzeniem przyłączeniowym”.
1.2. Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się dla poszczególnych grup odbiorców, odpowiednio do zakresu świadczonych usług.
1.3. Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie
zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Poz. 1294
przepisami, zespół urządzeń słuşących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia naleşności z tytułu dostarczania ciepła.

2.13. Moc cieplna – ilość ciepła wytworzonego lub
dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego
nośnika w jednostce czasu.

2.1. Odbiorca – kaşdego, kto otrzymuje lub pobiera
ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym.

2.14. Zamówiona moc cieplna – ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc
cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami
technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

2.2 Sprzedawca – Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A., ul. Zjednoczenia 103, 65—120 Zielona
Góra.

pokrycia strat ciepła w celu utrzymania
normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,

2.3 Ŝródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia
lub instalacje słuşące do wytwarzania ciepła.

utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,

2.4 Lokalne ŝródło ciepła – zlokalizowane w obiekcie ŝródło ciepła bezpośrednio zasilające instalacje odbiorcze wyłącznie w tym obiekcie.

prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji.

II. OBJAŚNIENIA POJĘĆ UŻYWANYCH W TARYFIE
Uşyte w taryfie pojęcia oznaczają:

2.5. Sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, słuşące do przesyłania
i dystrybucji ciepła ze ŝródeł ciepła do węzłów
cieplnych.
2.6. Przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła
cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji
odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym
lub ŝródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach.
2.7. Węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia
lub instalacje słuşące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego
do instalacji odbiorczych.

2.15. Przyłączeniowa moc cieplna – moc cieplną
ustaloną przez przedsiębiorstwo energetyczne
dla danej sieci ciepłowniczej na podstawie zamówionej mocy cieplnej przez odbiorców przyłączonych do tej sieci, po uwzględnieniu strat
mocy cieplnej podczas przesyłania ciepła tą
siecią oraz niejednoczesności występowania
szczytowego poboru mocy cieplnej u odbiorców.
2.16. Warunki obliczeniowe – obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną
dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane
są obiekty, do których jest dostarczane ciepło
i normatywną temperaturę ciepłej wody.

2.8. Grupowy węzeł cieplny – węzeł cieplny obsługujący więcej niş jeden obiekt.

2.17. Sezon grzewczy – okres, w którym warunki
atmosferyczne powodują konieczność ciągłego
dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów.

2.9. Instalacja odbiorcza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, słuşące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub ŝródeł ciepła do odbiorników ciepła
lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie.

2.18. Grupa taryfowa – grupę odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem
w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone
na podstawie tych samych cen i stawek opłat
oraz warunków ich stosowania.

2.10. Zewnętrzna instalacja odbiorcza – odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł
cieplny lub ŝródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny
lub ŝródło ciepła.

III. PODZIAŁ NA GRUPY TARYFOWE

2.11. Obiekt – budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi.
2.12. Układ pomiarowo – rozliczeniowy – dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnymi

W niniejszej taryfie podział odbiorców ciepła na
grupy taryfowe uwzględnia:
-

ŝródła ciepła,

-

sieci ciepłownicze,

-

miejsca dostarczania ciepła.
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1.

A1

2.

A2

3.

A3

4.

A4

5.

B

6.
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Charakterystyka odbiorców
Odbiorcy ciepła wytwarzanego w Elektrociepłowni "Zielona Góra" S.A.,
zasilani poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność sprzedawcy lub
dzierşawioną i eksploatowaną przez sprzedawcę, w której nośnikiem
ciepła jest woda. Miejscem dostarczania ciepła są węzły cieplne stanowiące własność odbiorcy i eksploatowane przez odbiorcę.
Odbiorcy ciepła wytwarzanego w Elektrociepłowni "Zielona Góra" S.A.,
zasilani poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność sprzedawcy lub
dzierşawioną i eksploatowaną przez sprzedawcę, w której nośnikiem
ciepła jest woda. Miejscem dostarczania ciepła są węzły cieplne obsługujące jeden obiekt, stanowiące własność sprzedawcy lub są dzierşawione i eksploatowane przez sprzedawcę.
Odbiorcy ciepła wytwarzanego w Elektrociepłowni "Zielona Góra" S.A.,
zasilani poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność sprzedawcy lub
dzierşawioną i eksploatowaną przez sprzedawcę, w której nośnikiem
ciepła jest woda. Miejscem dostarczania ciepła są grupowe węzły
cieplne stanowiące własność sprzedawcy lub są dzierşawione i eksploatowane przez sprzedawcę.
Odbiorcy ciepła wytwarzanego w Elektrociepłowni "Zielona Góra" S.A.,
zasilani poprzez sieć ciepłowniczą, grupowe węzły cieplne i zewnętrzne
instalacje odbiorcze stanowiące własność sprzedawcy lub są dzierşawione i eksploatowane przez sprzedawcę w których nośnikiem ciepła
jest woda. Miejscem dostarczania ciepła są przyłącza w obiektach odbiorców.
Odbiorcy zasilani bezpośrednio z kotłowni lokalnych opalanych gazem
(adres: Cisowa 3, Fabryczna 15, Grottgera 7, Grottgera 25, Jedności 10,
Jedności 31, Jedności 62a, Jesionowa 2, Koşuchowska 19a, Lisowskiego 3, Niepodległości 2, Niepodległości 26, Niepodległości 35, Olbrychta
1a, Plac Matejki 2, Plac Matejki 3, Plac Słowiański 7, Sikorskiego 9, Słowackiego 2, Słowackiego 4, Słowackiego 8, Stary Rynek 25, Wojska
Polskiego 3, Wrocławska 32a, Şeromskiego 14), rozliczani wg stawek
opłat, o których mowa w § 7 ust.7 „rozporządzenia taryfowego”.
Odbiorcy ciepła wytwarzanego w Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.
zasilani bezpośrednio z wewnętrznej sieci ciepłowniczej zlokalizowanej
na terenie sprzedawcy i stanowiącą jego własność, w której nośnikiem
ciepła jest woda. Miejscem dostarczania ciepła są węzły cieplne obsługujące jeden obiekt, stanowiące własność sprzedawcy.

IV. RODZAJE ORAZ WYSOKOŚCI CEN I STAWEK
OPŁAT
1. Grupa taryfowa A1

Lp.

Rodzaje cen

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

2.

Jednostka miary

Ceny i stawki opłat
netto

zł/MW/rok

63 486,36

rata – zł/MW/m-c

5 290,53

Cena ciepła

zł/GJ

25,75

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

14,24

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

25 501,77

4.

rata – zł/MW/m-c

2 125,15

zł/GJ

10,50

5.

Stawka opłaty zmiennej za usługi
przesyłowe
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2. Grupa taryfowa A2
Lp.

Rodzaje cen

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

2.

Jednostka miary

Ceny i stawki opłat
netto

zł/MW/rok

63 486,36

rata – zł/MW/m-c

5 290,53

Cena ciepła

zł/GJ

25,75

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

14,24

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

41 772,11

4.

rata – zł/MW/m-c

3 481,01

zł/GJ

13,70

5.

Stawka opłaty zmiennej za usługi
przesyłowe

3. Grupa taryfowa A3

Lp.

Rodzaje cen

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

2.

Jednostka miary

Ceny i stawki opłat
netto

zł/MW/rok

63 486,36

rata – zł/MW/m-c

5 290,53

Cena ciepła

zł/GJ

25,75

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

14,24

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

41 330,33

4.

rata – zł/MW/m-c

3 444,19

zł/GJ

12,21

5.

Stawka opłaty zmiennej za usługi
przesyłowe

4. Grupa taryfowa A4

Lp.

Rodzaje cen

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

2.

Jednostka miary

Ceny i stawki opłat
netto

zł/MW/rok

63 486,36

rata – zł/MW/m-c

5 290,53

Cena ciepła

zł/GJ

25,75

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

14,24

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

46 612,47

4.

rata – zł/MW/m-c

3 884,37

zł/GJ

15,35

5.

Stawka opłaty zmiennej za usługi
przesyłowe
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5. Grupa taryfowa B
Stawki opłat
netto

Lp.

Rodzaje cen

Jednostka miary

1.

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną

zł/MW

10 530,09

2.

Stawka opłaty za ciepło

zł/GJ

59,69

6. Grupa taryfowa S
Lp.

Rodzaje cen

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

2.

Jednostka miary

Ceny i stawki opłat
netto

zł/MW/rok

63 486,36

rata – zł/MW/m-c

5 290,53

Cena ciepła

zł/GJ

25,75

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

14,24

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

20 701,82

4.

rata – zł/MW/m-c

1 725,15

zł/GJ

6,17

5.

Stawka opłaty zmiennej za usługi
przesyłowe

7. Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostka miary

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

Przyłącze 2×Dn 25 i 32
Przyłącze 2×Dn 40
Przyłącze 2×Dn 50
Przyłącze 2×Dn 65
Przyłącze 2×Dn 80
Przyłącze 2×Dn 100 i większe

zł/mb
zł/mb
zł/mb
zł/mb
zł/mb
zł/mb

V. ZASADY OBLICZANIA CEN I STAWEK OPŁAT
Zasady rozliczeń z odbiorcami ciepła, rodzaje pobieranych opłat oraz sposób ich obliczania przez sprzedawcę są określone w rozdziale 4 „rozporządzenia
taryfowego”, a w szczególności:
1. miesięczna rata opłaty za zamówioną moc
cieplną, pobierana w kaşdym miesiącu, stanowi
iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12
ceny za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej lub stawki opłaty miesięcznej za
zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej zasilanej ze ŝródła ciepła, o którym mowa
w § 7 ust. 7 „rozporządzenia taryfowego”,
2. opłata za ciepło, pobierana za kaşdy miesiąc,
w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn
ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na pod-

Stawka opłaty
netto
za każdy metr
przyłącza do
10m
337,50
345,00
357,50
367,50
385,00
427,50

Stawka opłaty netto
za każdy kolejny
metr przyłącza powyżej 10m
190,31
197,50
209,38
219,06
237,50
280,94

stawie odczytów wskazań układu pomiaroworozliczeniowego zainstalowanego na przyłączu
do węzła cieplnego lub do zewnętrznych instalacji odbiorczych, albo w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji,
o których mowa w §31 ust. 1 „rozporządzenia
taryfowego”, oraz ceny ciepła dla danej grupy
taryfowej lub stawki opłat za ciepło dla danej
grupy taryfowej zasilanej ze ŝródła ciepła,
o którym mowa § 7 ust. 7 „rozporządzenia taryfowego”,
3. opłata za nośnik ciepła, pobierana za kaşdy
miesiąc, w którym nastąpił pobór nośnika ciepła, stanowi iloczyn ilości nośnika ciepła dostarczonego do napełniania i uzupełniania
ubytków wody w instalacjach odbiorczych,
ustalonej na podstawie odczytów wskazań
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układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego w węŝle cieplnym oraz ceny nośnika
ciepła dla danej grupy taryfowej,
4. miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe, pobierana w kaşdym miesiącu, stanowi
iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12
stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe dla
danej grupy taryfowej,
5. opłata zmienna za usługi przesyłowe, pobierana
za kaşdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu
pomiarowo-rozliczeniowego, zainstalowanego
na przyłączu do węzła cieplnego lub zewnętrznych instalacji odbiorczych, albo w innych
miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń
i instalacji, o których mowa w § 31 ust. 1 „rozporządzenia taryfowego”, oraz stawki opłaty
zmiennej za usługi przesyłowe dla danej grupy
taryfowej,
6. opłata za przyłączenie do sieci, obliczona jako
iloczyn długości przyłącza i stawki opłaty za
przyłączenie ustalonej w taryfie dla danego rodzaju przyłącza.
W przypadku dostarczania ciepła do grupowego
węzła cieplnego, obsługującego obiekty więcej niş
jednego odbiorcy, rodzaje opłat pobieranych od
tych odbiorców oraz sposób ich obliczania, określone zostały w § 35 „rozporządzenia taryfowego”, o ile
umowa sprzedaşy ciepła nie stanowi inaczej.
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Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są
stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone
w rozdziale 6 „rozporządzenia przyłączeniowego”.
6.2. W przypadkach:
a) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego,
b) niedotrzymania przez sprzedawcę standardów jakościowych obsługi odbiorców lub
niedotrzymania przez strony warunków określonych w umowie sprzedaşy ciepła,
c) udzielania i naliczania bonifikat przysługujących odbiorcy,
d) nielegalnego poboru ciepła
stosuje się odpowiednio postanowienia określone
w rozdziale 4 „rozporządzenia taryfowego”.
VII. ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN CEN I STAWEK OPŁAT
7.1. O zmianie cen i stawek opłat sprzedawca
powiadomi odbiorcę pisemnie, co najmniej na
14 dni przed wprowadzeniem nowych cen i stawek
opłat.
7.2. Sprzedawca wprowadza Taryfę do stosowania nie wcześniej niş po upływie 14 dni i nie póŝniej
niş do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

VI. WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT
6.1. Standardy jakościowe obsługi odbiorców.
94
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POROZUMIENIE
z dnia 27 stycznia 2011r.
Zawarte pomiędzy

I. Podstawa prawna porozumienia

Wojewodą Lubuskim Heleną Hatką, zwaną dalej
„Wojewodą”,

art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r.
o wojewodzie i administracji rządowej
w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206),

a
Zarządem Powiatu Şarskiego, reprezentowanym
przez:
1. Starostę – Marka Cieślaka,
2. Wicestarostę – Danutę Madej,
zwanym dalej ,,Zarządem”, przy kontrasygnacie
Skarbnika Powiatu Şarskiego – Elizy Siemianowskiej,
w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych
z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej

art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U
z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z póŝn. zm.),
art. 30 ust. 4 i ust. 4 ,,a” i art. 32 ust. 9
pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967r.
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U z 2004 Nr 241,
poz. 2416 z póŝn. zm.).
II. Zakres przedmiotowy porozumienia
§ 1. W celu sprawnego przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Şarskiego, Wojewoda powierza, a Zarząd przyjmuje do realizacji,
następujące zadania:
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1) zawieranie umów z kierownikami zakładów
opieki zdrowotnej w sprawie oddelegowania
trzech lekarzy oraz dwóch osób średniego personelu medycznego do pracy w powiatowej
komisji lekarskiej ze wskazaniem dodatkowo
osób, które w zastępstwie mogą pracować
w tej komisji,
2) zawieranie umów z kierownikami zakładów
opieki zdrowotnej w sprawie przeprowadzenia
specjalistycznych badań lekarskich, obserwacji
szpitalnej oraz badań psychologicznych osób
podlegających kwalifikacji wojskowej zgodnie
ze zleceniem powiatowej komisji lekarskiej,
a w przypadku braku takiej moşliwości zawieranie umów z lekarzami prowadzącymi indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie lub
grupowe praktyki oraz przez psychologów,
3) wypłacanie wynagrodzeń za udział w pracy
powiatowej komisji lekarskiej lekarzom członkom powiatowej komisji lekarskiej oraz średniemu personelowi medycznemu tylko w przypadku pracy tej komisji poza godzinami pracy
zawodowej.
4) pokrycie kosztów specjalistycznych badań lekarskich, obserwacji szpitalnej oraz badań psychologicznych, jak równieş zwrot zakładom
opieki zdrowotnej, o których mowa w pkt 1,
równowartości wynagrodzeń przysługującym
lekarzom i średniemu personelowi medycznemu wchodzącym w skład powiatowej komisji
lekarskiej a biorącym udział w pracach tej komisji w godzinach ich pracy zawodowej,
5) przekazanie wójtom, burmistrzom prezydentom
miast dotacji celowych na wypłatę następujących świadczeń:
a) rekompensaty za utracone zarobki, pracownikom wezwanym do stawienia się przed
powiatową komisją lekarską, którzy nie
otrzymali od pracodawcy wynagrodzenia za
czas opuszczony z powodu wezwania,
b) zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się i powrotu do miejsca pobytu stałego
(zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące osobom podlegającym kwalifikacji wojskowej, wezwanym
przez właściwy organ (wójta, burmistrza,
prezydenta miasta) do osobistego stawienia
się przed powiatową komisją lekarską.
III. Warunki realizacji porozumienia
§ 2. 1. Z przyznanych środków, zarząd zobowiązuje się pokryć koszty wykonania specjalistycznych
badań lekarskich, usług medycznych i obserwacji
szpitalnej osób podlegających kwalifikacji wojskowej, oraz przekazać dotacje o których mowa w § 1
pkt 5 porozumienia.
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2. Na wykonanie zadań określonych w § 1 porozumienia Wojewoda przyznaje dotację celową, sklasyfikowaną w budşecie Wojewody w dziale 750
Administracja publiczna, rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa, § 2120 Dotacje celowe przekazane
z budşetu państwa na zadania bieşące realizowane
przez powiat na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej.
3. Kwota dotacji zostanie corocznie ustalona
w załączniku do niniejszego porozumienia, stanowiącego jego integralną część.
§ 3. 1. Zarząd rozliczając koszty przeprowadzenia
kwalifikacji wojskowej, zobowiązany jest przedstawić wykaz specjalistycznych badań lekarskich, obserwacji szpitalnych oraz badań psychologicznych
osób podlegających kwalifikacji wojskowej, jak równieş faktury obciąşeniowe wystawione przez zakłady
opieki zdrowotnej oraz kserokopie dokumentów
księgowych, na podstawie których przekazano dotacje na zadania wymienione w § 1 pkt 5 porozumienia.
2. Kserokopie dokumentów przedkładanych do
rozliczeń powinny być zatwierdzone pod względem
merytorycznym i formalno rachunkowym oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnionych pracowników starostwa powiatowego.
3. Rozliczenie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej musi nastąpić najpóŝniej w ciągu
dwóch miesięcy od daty zakończenia kwalifikacji
wojskowej w powiecie.
§ 4. 1. Środki finansowe z budşetu Wojewody,
określone w § 2 ust 2, będą przekazane na rachunek
Powiatu najpóŝniej 14 dni przed rozpoczęciem kwalifikacji wojskowej w powiecie.
2. Środki finansowe określone wyşej wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane
w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
§ 5. 1. Wojewoda sprawuje nadzór nad realizacją
zadań objętych niniejszym porozumieniem za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców oraz Dyrektora Wydziału Finansów i Budşetu Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z zakresem ich kompetencji.
2. W ramach zawartego porozumienia Wojewoda ma prawo do swobodnego wstępu do obiektów
i pomieszczeń podmiotu kontrolowanego, wglądu
do wszelkich dokumentów i innych materiałów
związanych z powierzonymi zadaniami podmiotowi
kontrolowanemu, z uwzględnieniem przepisów
o ochronie informacji niejawnych, sprawdzenia
przebiegu określonych czynności, şądania od kierownika i pracowników podmiotu kontrolowanego
ustnych i pisemnych wyjaśnień, zabezpieczenia dowodów.
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IV Postanowienia końcowe

Załącznik Nr 1
z dnia 9 marca 2011r.

§ 6. 1. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.
2. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia
wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaşności.
§ 7.1. Traci moc porozumienie zawarte w dniu
17 stycznia 2001r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim
a Zarządem Powiatu Şarskiego.
2. Porozumienie wchodzi w şycie z dniem jego
podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
§ 8. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach.

Do porozumienia zawartego w dniu 27 stycznia
2011r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Zarządem
Powiatu Şarskiego, reprezentowanym przez Marka
Cieślaka – Starostę Powiatu i Danutę Madej – Wicestarostę Powiatu, w sprawie powierzenia niektórych
zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji
wojskowej określonych w art. 30 ust. 4 i ust. 4a
i art. 32 ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967r.
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 z póŝn.
zm.)
Stosownie do § 2 ust. 3 przedmiotowego Porozumienia informuję, iş w 2011 roku wysokość dotacji
celowej przekazywanej z budşetu państwa na zadania bieşące realizowane przez Powiat na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej
w dz. 750, rozdz. 75045, § 2120, dla Powiatu Şarskiego wynosi 6.000,- zł (słownie: sześć tysięcy złotych).
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POROZUMIENIE
z dnia 2 marca 2011r.
Zawarte pomiędzy
Wojewodą Lubuskim Heleną Hatką, zwaną dalej
„Wojewodą”,
a
Zarządem Powiatu Gorzowskiego, reprezentowanym przez:
1. Józefa Kruczkowskiego – Starostę Gorzowskiego,
2. Grzegorza Tomczaka – Wicestarostę,
zwanym dalej ,,Zarządem”,
w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych
z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej
I. Podstawa prawna porozumienia
art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r.
o wojewodzie i administracji rządowej
w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206),
art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U
z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z póŝn. zm.),
art. 30 ust. 4 i ust. 4 ,,a” i art. 32 ust. 9
pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967r.
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U z 2004 Nr 241,
poz. 2416 z póŝn. zm.).

II. Zakres przedmiotowy porozumienia
§ 1. W celu sprawnego przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Gorzowskiego,
Wojewoda powierza, a Zarząd przyjmuje do realizacji, następujące zadania
1) zawieranie umów z kierownikami zakładów
opieki zdrowotnej w sprawie oddelegowania
trzech lekarzy oraz dwóch osób średniego personelu medycznego do pracy w powiatowej
komisji lekarskiej ze wskazaniem dodatkowo
osób, które w zastępstwie mogą pracować
w tej komisji,
2) zawieranie umów z kierownikami zakładów
opieki zdrowotnej w sprawie przeprowadzenia
specjalistycznych badań lekarskich, obserwacji
szpitalnej oraz badań psychologicznych osób
podlegających kwalifikacji wojskowej zgodnie
ze zleceniem powiatowej komisji lekarskiej,
a w przypadku braku takiej moşliwości zawieranie umów z lekarzami prowadzącymi indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie lub
grupowe praktyki oraz przez psychologów,
3) wypłacanie wynagrodzeń za udział w pracy
powiatowej komisji lekarskiej lekarzom członkom powiatowej komisji lekarskiej oraz średniemu personelowi medycznemu tylko w przypadku pracy tej komisji poza godzinami pracy
zawodowej.
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4) pokrycie kosztów specjalistycznych badań lekarskich, obserwacji szpitalnej oraz badań psychologicznych, jak równieş zwrot zakładom
opieki zdrowotnej, o których mowa w pkt 1,
równowartości wynagrodzeń przysługującym
lekarzom i średniemu personelowi medycznemu wchodzącym w skład powiatowej komisji
lekarskiej a biorącym udział w pracach tej komisji w godzinach ich pracy zawodowej,
5) przekazanie wójtom, burmistrzom prezydentom
miast dotacji celowych na wypłatę następujących świadczeń:
a) rekompensaty za utracone zarobki, pracownikom wezwanym do stawienia się przed
powiatową komisją lekarską, którzy nie
otrzymali od pracodawcy wynagrodzenia za
czas opuszczony z powodu wezwania,
b) zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się i powrotu do miejsca pobytu stałego
(zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące osobom podlegającym kwalifikacji wojskowej, wezwanym
przez właściwy organ (wójta, burmistrza,
prezydenta miasta) do osobistego stawienia
się przed powiatową komisją lekarską.
III. Warunki realizacji porozumienia
§ 2. 1. Z przyznanych środków, zarząd zobowiązuje się pokryć koszty wykonania specjalistycznych
badań lekarskich, usług medycznych i obserwacji
szpitalnej osób podlegających kwalifikacji wojskowej, oraz przekazać dotacje o których mowa w § 1
pkt 5 porozumienia.
2. Na wykonanie zadań określonych w § 1 porozumienia Wojewoda przyznaje dotację celową, sklasyfikowaną w budşecie Wojewody w dziale 750
Administracja publiczna, rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa, § 2120 Dotacje celowe przekazane
z budşetu państwa na zadania bieşące realizowane
przez powiat na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej.
3. Kwota dotacji zostanie corocznie ustalona
w załączniku do niniejszego porozumienia, stanowiącego jego integralną część.
§ 3. 1. Zarząd rozliczając koszty przeprowadzenia
kwalifikacji wojskowej, zobowiązany jest przedstawić wykaz specjalistycznych badań lekarskich, obserwacji szpitalnych oraz badań psychologicznych
osób podlegających kwalifikacji wojskowej, jak równieş faktury obciąşeniowe wystawione przez zakłady
opieki zdrowotnej oraz kserokopie dokumentów
księgowych, na podstawie których przekazano dotacje na zadania wymienione w § 1 pkt 5 porozumienia.

Poz. 1296

2. Kserokopie dokumentów przedkładanych do
rozliczeń powinny być zatwierdzone pod względem
merytorycznym i formalno rachunkowym oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnionych pracowników starostwa powiatowego.
3. Rozliczenie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej musi nastąpić najpóŝniej w ciągu
dwóch miesięcy od daty zakończenia kwalifikacji
wojskowej w powiecie.
§ 4. 1. Środki finansowe z budşetu Wojewody,
określone w § 2 ust 2, będą przekazane na rachunek
Powiatu najpóŝniej 14 dni przed rozpoczęciem kwalifikacji wojskowej w powiecie.
2. Środki finansowe określone wyşej wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane
w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
§ 5. 1. Wojewoda sprawuje nadzór nad realizacją
zadań objętych niniejszym porozumieniem za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców oraz Dyrektora Wydziału Finansów i Budşetu Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z zakresem ich kompetencji.
2. W ramach zawartego porozumienia Wojewoda ma prawo do swobodnego wstępu do obiektów
i pomieszczeń podmiotu kontrolowanego, wglądu
do wszelkich dokumentów i innych materiałów
związanych z powierzonymi zadaniami podmiotowi
kontrolowanemu, z uwzględnieniem przepisów
o ochronie informacji niejawnych, sprawdzenia
przebiegu określonych czynności, şądania od kierownika i pracowników podmiotu kontrolowanego
ustnych i pisemnych wyjaśnień, zabezpieczenia dowodów.
IV Postanowienia końcowe
§ 6. 1. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.
2. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia
wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaşności.
§ 7. 1. Traci moc porozumienie zawarte w dniu
26 stycznia 2001r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim,
a Zarządem Powiatu Gorzowskiego.
2. Porozumienie wchodzi w şycie z dniem jego
podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
§ 8. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach.
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Załącznik Nr 1
z dnia 9 marca 2011r.
Do porozumienia zawartego w dniu 2 marca 2011r.
pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Zarządem Powiatu Gorzowskiego, reprezentowanym przez Józefa
Kruczkowskiego – Starostę Powiatu i Grzegorza
Tomczaka – Wicestarostę Powiatu, w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej określonych
w art. 30 ust. 4 i ust. 4a i art. 32 ust. 9 pkt 2 ustawy
z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiąz-

Poz. 1296, 1297

ku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U.
z 2004r. Nr 241, poz. 2416 z póŝn. zm.)
Stosownie do § 2 ust. 3 przedmiotowego Porozumienia informuję, iş w 2011 roku wysokość dotacji
celowej przekazywanej z budşetu państwa na zadania bieşące realizowane przez Powiat na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej
w dz. 750, rozdz. 75045, § 2120, dla Powiatu Gorzowskiego wynosi 3.500,- zł (słownie: trzy tysiące
pięćset złotych).
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POROZUMIENIE
z dnia 2 marca 2011r.
Zawarte pomiędzy
Wojewodą Lubuskim Heleną Hatką, zwaną dalej
„Wojewodą”,
a
Zarządem Powiatu Krośnieńskiego, reprezentowanym przez:
1. Jacka Hoffmanna Starostę Krośnieńskiego,
2. Janinę Pawlik Wicestarostę,
zwanym dalej ,,Zarządem”,
w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych
z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej
I. Podstawa prawna porozumienia
art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r.
o wojewodzie i administracji rządowej
w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206),
art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U
z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z póŝn. zm.),
art. 30 ust. 4 i ust. 4 ,,a” i art. 32 ust. 9
pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967r.
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U z 2004 Nr 241,
poz. 2416 z póŝn. zm.).
II. Zakres przedmiotowy porozumienia
§ 1. W celu sprawnego przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Krośnieńskiego,
Wojewoda powierza, a Zarząd przyjmuje do realizacji, następujące zadania
1) zawieranie umów z kierownikami zakładów
opieki zdrowotnej w sprawie oddelegowania
trzech lekarzy oraz dwóch osób średniego personelu medycznego do pracy w powiatowej
komisji lekarskiej ze wskazaniem dodatkowo
osób, które w zastępstwie mogą pracować
w tej komisji,

2) zawieranie umów z kierownikami zakładów
opieki zdrowotnej w sprawie przeprowadzenia
specjalistycznych badań lekarskich, obserwacji
szpitalnej oraz badań psychologicznych osób
podlegających kwalifikacji wojskowej zgodnie
ze zleceniem powiatowej komisji lekarskiej,
a w przypadku braku takiej moşliwości zawieranie umów z lekarzami prowadzącymi indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie lub
grupowe praktyki oraz przez psychologów,
3) wypłacanie wynagrodzeń za udział w pracy
powiatowej komisji lekarskiej lekarzom członkom powiatowej komisji lekarskiej oraz średniemu personelowi medycznemu tylko w przypadku pracy tej komisji poza godzinami pracy
zawodowej.
4) pokrycie kosztów specjalistycznych badań lekarskich, obserwacji szpitalnej oraz badań psychologicznych, jak równieş zwrot zakładom
opieki zdrowotnej, o których mowa w pkt 1,
równowartości wynagrodzeń przysługującym
lekarzom i średniemu personelowi medycznemu wchodzącym w skład powiatowej komisji
lekarskiej a biorącym udział w pracach tej komisji w godzinach ich pracy zawodowej,
5) przekazanie wójtom, burmistrzom prezydentom
miast dotacji celowych na wypłatę następujących świadczeń:
a) rekompensaty za utracone zarobki, pracownikom wezwanym do stawienia się przed
powiatową komisją lekarską, którzy nie
otrzymali od pracodawcy wynagrodzenia za
czas opuszczony z powodu wezwania,
b) zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się i powrotu do miejsca pobytu stałego
(zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące osobom podlegającym kwalifikacji wojskowej, wezwanym
przez właściwy organ (wójta, burmistrza,
prezydenta miasta) do osobistego stawienia
się przed powiatową komisją lekarską.
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III. Warunki realizacji porozumienia
§ 2. 1. Z przyznanych środków, zarząd zobowiązuje się pokryć koszty wykonania specjalistycznych
badań lekarskich, usług medycznych i obserwacji
szpitalnej osób podlegających kwalifikacji wojskowej, oraz przekazać dotacje o których mowa w § 1
pkt 5 porozumienia.
2. Na wykonanie zadań określonych w § 1 porozumienia Wojewoda przyznaje dotację celową, sklasyfikowaną w budşecie Wojewody w dziale 750
Administracja publiczna, rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa, §2120 Dotacje celowe przekazane
z budşetu państwa na zadania bieşące realizowane
przez powiat na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej.
3. Kwota dotacji zostanie corocznie ustalona
w załączniku do niniejszego porozumienia, stanowiącego jego integralną część.
§ 3. 1. Zarząd rozliczając koszty przeprowadzenia
kwalifikacji wojskowej, zobowiązany jest przedstawić wykaz specjalistycznych badań lekarskich, obserwacji szpitalnych oraz badań psychologicznych
osób podlegających kwalifikacji wojskowej, jak równieş faktury obciąşeniowe wystawione przez zakłady
opieki zdrowotnej oraz kserokopie dokumentów
księgowych, na podstawie których przekazano dotacje na zadania wymienione w § 1 pkt 5 porozumienia.
2. Kserokopie dokumentów przedkładanych do
rozliczeń powinny być zatwierdzone pod względem
merytorycznym i formalno rachunkowym oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnionych pracowników starostwa powiatowego.
3. Rozliczenie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej musi nastąpić najpóŝniej w ciągu
dwóch miesięcy od daty zakończenia kwalifikacji
wojskowej w powiecie.
§ 4. 1. Środki finansowe z budşetu Wojewody,
określone w § 2 ust 2, będą przekazane na rachunek
Powiatu najpóŝniej 14 dni przed rozpoczęciem kwalifikacji wojskowej w powiecie.
2. Środki finansowe określone wyşej wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane
w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
§ 5. 1. Wojewoda sprawuje nadzór nad realizacją
zadań objętych niniejszym porozumieniem za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców oraz Dyrektora Wydziału Finansów i Budşetu Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z zakresem ich kompetencji.
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Poz. 1297

2. W ramach zawartego porozumienia Wojewoda ma prawo do swobodnego wstępu do obiektów
i pomieszczeń podmiotu kontrolowanego, wglądu
do wszelkich dokumentów i innych materiałów
związanych z powierzonymi zadaniami podmiotowi
kontrolowanemu, z uwzględnieniem przepisów
o ochronie informacji niejawnych, sprawdzenia
przebiegu określonych czynności, şądania od kierownika i pracowników podmiotu kontrolowanego
ustnych i pisemnych wyjaśnień, zabezpieczenia dowodów.
IV. Postanowienia końcowe
§ 6. 1. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.
2. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia
wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaşności.
§ 7.1. Traci moc porozumienie zawarte w dniu
26 stycznia 2001r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim,
a Zarządem Powiatu Krośnieńskiego.
2. Porozumienie wchodzi w şycie z dniem jego
podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
§ 8. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach.
Załącznik Nr 1
z dnia 9 marca 2011r.
Do porozumienia zawartego w dniu 2 marca 2011r.
pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Zarządem Powiatu Krośnieńskiego, reprezentowanym przez Jacka
Hoffmanna – Starostę Powiatu i Janinę Pawlik –
Wicestarostę Powiatu, w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej określonych w art. 30 ust. 4
i ust. 4a i art. 32 ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 241,
poz. 2416 z póŝn. zm.)
Stosownie do § 2 ust. 3 przedmiotowego Porozumienia informuję, iş w 2011 roku wysokość dotacji
celowej przekazywanej z budşetu państwa na zadania bieşące realizowane przez Powiat na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej
w dz. 750, rozdz. 75045, § 2120, dla Powiatu Krośnieńskiego wynosi 15.000,- zł (słownie: piętnaście
tysięcy złotych).
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Poz. 1298

1298
12 98

POROZUMIENIE
z dnia 2 marca 2011r.
Zawarte w dniu 2 marca 2011r.
pomiędzy Wojewodą Lubuskim Heleną Hatką, zwaną dalej ,,Wojewodą”,
a
Powiatem Nowosolskim, reprezentowanym przez
Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:
1. Józef Suszyński – Starosta Nowosolski
2. Barbara Wróblewska – Wicestarosta
Przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ewy Matyla,
zwanym dalej ,,Zarządem”,
w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych
z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej
I. Podstawa prawna porozumienia
art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r.
o wojewodzie i administracji rządowej
w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206),
art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U
z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z póŝn. zm.),
art. 30 ust. 4 i ust. 4 ,,a” i art. 32 ust. 9
pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967r.
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U z 2004 Nr 241,
poz. 2416 z póŝn. zm.).

niemu personelowi medycznemu tylko w przypadku pracy tej komisji poza godzinami pracy
zawodowej.
4) pokrycie kosztów specjalistycznych badań lekarskich, obserwacji szpitalnej oraz badań psychologicznych, jak równieş zwrot zakładom
opieki zdrowotnej, o których mowa w pkt 1,
równowartości wynagrodzeń przysługującym
lekarzom i średniemu personelowi medycznemu wchodzącym w skład powiatowej komisji
lekarskiej a biorącym udział w pracach tej komisji w godzinach ich pracy zawodowej,
5) przekazanie wójtom, burmistrzom prezydentom
miast dotacji celowych na wypłatę następujących świadczeń:
a) rekompensaty za utracone zarobki, pracownikom wezwanym do stawienia się przed
powiatową komisją lekarską, którzy nie
otrzymali od pracodawcy wynagrodzenia za
czas opuszczony z powodu wezwania,
b) zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się i powrotu do miejsca pobytu stałego
(zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące osobom podlegającym kwalifikacji wojskowej, wezwanym
przez właściwy organ (wójta, burmistrza,
prezydenta miasta) do osobistego stawienia
się przed powiatową komisją lekarską.

II. Zakres przedmiotowy porozumienia

III. Warunki realizacji porozumienia

§ 1. W celu sprawnego przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Nowosolskiego,
Wojewoda powierza, a Zarząd przyjmuje do realizacji, następujące zadania

§ 2. 1. Z przyznanych środków, zarząd zobowiązuje się pokryć koszty wykonania specjalistycznych
badań lekarskich, usług medycznych i obserwacji
szpitalnej osób podlegających kwalifikacji wojskowej, oraz przekazać dotacje o których mowa w § 1
pkt 5 porozumienia.

1) zawieranie umów z kierownikami zakładów
opieki zdrowotnej w sprawie oddelegowania
trzech lekarzy oraz dwóch osób średniego personelu medycznego do pracy w powiatowej
komisji lekarskiej ze wskazaniem dodatkowo
osób, które w zastępstwie mogą pracować
w tej komisji,
2) zawieranie umów z kierownikami zakładów
opieki zdrowotnej w sprawie przeprowadzenia
specjalistycznych badań lekarskich, obserwacji
szpitalnej oraz badań psychologicznych osób
podlegających kwalifikacji wojskowej zgodnie
ze zleceniem powiatowej komisji lekarskiej,
a w przypadku braku takiej moşliwości zawieranie umów z lekarzami prowadzącymi indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie lub
grupowe praktyki oraz przez psychologów,
3) wypłacanie wynagrodzeń za udział w pracy
powiatowej komisji lekarskiej lekarzom członkom powiatowej komisji lekarskiej oraz śred-

2. Na wykonanie zadań określonych w § 1 porozumienia Wojewoda przyznaje dotację celową, sklasyfikowaną w budşecie Wojewody w dziale 750
Administracja publiczna, rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa, § 2120 Dotacje celowe przekazane
z budşetu państwa na zadania bieşące realizowane
przez powiat na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej.
3. Kwota dotacji zostanie corocznie ustalona
w załączniku do niniejszego porozumienia, stanowiącego jego integralną część.
§ 3. 1. Zarząd rozliczając koszty przeprowadzenia
kwalifikacji wojskowej, zobowiązany jest przedstawić wykaz specjalistycznych badań lekarskich, obserwacji szpitalnych oraz badań psychologicznych
osób podlegających kwalifikacji wojskowej, jak równieş faktury obciąşeniowe wystawione przez zakłady
opieki zdrowotnej oraz kserokopie dokumentów
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księgowych, na podstawie których przekazano dotacje na zadania wymienione w § 1 pkt 5 porozumienia.
2. Kserokopie dokumentów przedkładanych do
rozliczeń powinny być zatwierdzone pod względem
merytorycznym i formalno rachunkowym oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnionych pracowników starostwa powiatowego.
3. Rozliczenie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej musi nastąpić najpóŝniej w ciągu
dwóch miesięcy od daty zakończenia kwalifikacji
wojskowej w powiecie.
§ 4. 1. Środki finansowe z budşetu Wojewody,
określone w § 2 ust 2, będą przekazane na rachunek
Powiatu najpóŝniej 14 dni przed rozpoczęciem kwalifikacji wojskowej w powiecie.
2. Środki finansowe określone wyşej wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane
w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
§ 5. 1. Wojewoda sprawuje nadzór nad realizacją
zadań objętych niniejszym porozumieniem za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców oraz Dyrektora Wydziału Finansów i Budşetu Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z zakresem ich kompetencji.
2. W ramach zawartego porozumienia Wojewoda ma prawo do swobodnego wstępu do obiektów
i pomieszczeń podmiotu kontrolowanego, wglądu
do wszelkich dokumentów i innych materiałów
związanych z powierzonymi zadaniami podmiotowi
kontrolowanemu, z uwzględnieniem przepisów
o ochronie informacji niejawnych, sprawdzenia
przebiegu określonych czynności, şądania od kierownika i pracowników podmiotu kontrolowanego
ustnych i pisemnych wyjaśnień, zabezpieczenia dowodów.

Poz. 1298, 1299
IV. Postanowienia końcowe

§ 6. 1. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.
2. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia
wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaşności.
§ 7.1. Traci moc porozumienie zawarte w dniu
14 lutego 2001r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim
a Zarządem Powiatu Nowosolskiego.
2. Porozumienie wchodzi w şycie z dniem jego
podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
§ 8. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach.
Załącznik Nr 1
z dnia 9 marca 2011r.
Do porozumienia zawartego w dniu 2 marca 2011r.
pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Powiatem Nowosolskim, reprezentowanym przez zarząd powiatu
w składzie: Józef Suszyński – Starosta Powiatu
i Barbara Wróblewska – Wicestarosta Powiatu przy
kontrasygnacie Ewy Matyla – Skarbnika Powiatu,
w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych
z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej określonych w art. 30 ust. 4 i ust. 4a i art. 32 ust. 9 pkt 2
ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym
obowiązku
obrony
Rzeczypospolitej
Polskiej
(t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 z póŝn. zm.)
Stosownie do § 2 ust. 3 przedmiotowego Porozumienia informuję, iş w 2011 roku wysokość dotacji
celowej przekazywanej z budşetu państwa na zadania bieşące realizowane przez Powiat na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej
w dz. 750, rozdz. 75045, § 2120, dla Powiatu Nowosolskiego wynosi 7.000,- zł (słownie: siedem tysięcy
złotych).

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

1299
12 99

POROZUMIENIE
z dnia 2 marca 2011r.
Zawarte pomiędzy
Wojewodą Lubuskim Heleną Hatką, zwaną dalej
„Wojewodą”,
a
Zarządem Powiatu Sulęcińskiego, reprezentowanym
przez:
1. Starostę Stanisława Kubiaka,
2. Wicestarostę Damiana Ejcharta,
zwanym dalej ,,Zarządem”,

w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych
z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej
I. Podstawa prawna porozumienia
art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r.
o wojewodzie i administracji rządowej
w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206),
art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U
z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z póŝn. zm.),
art. 30 ust. 4 i ust. 4 „a” i art. 32 ust. 9
pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967r.
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o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U z 2004 Nr 241,
poz. 2416 z póŝn. zm.).
II. Zakres przedmiotowy porozumienia
§ 1. W celu sprawnego przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Sulęcińskiego,
Wojewoda powierza, a Zarząd przyjmuje do realizacji, następujące zadania
1) zawieranie umów z kierownikami zakładów
opieki zdrowotnej w sprawie oddelegowania
trzech lekarzy oraz dwóch osób średniego personelu medycznego do pracy w powiatowej
komisji lekarskiej ze wskazaniem dodatkowo
osób, które w zastępstwie mogą pracować
w tej komisji,
2) zawieranie umów z kierownikami zakładów
opieki zdrowotnej w sprawie przeprowadzenia
specjalistycznych badań lekarskich, obserwacji
szpitalnej oraz badań psychologicznych osób
podlegających kwalifikacji wojskowej zgodnie
ze zleceniem powiatowej komisji lekarskiej,
a w przypadku braku takiej moşliwości zawieranie umów z lekarzami prowadzącymi indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie lub
grupowe praktyki oraz przez psychologów,
3) wypłacanie wynagrodzeń za udział w pracy
powiatowej komisji lekarskiej lekarzom członkom powiatowej komisji lekarskiej oraz średniemu personelowi medycznemu tylko w przypadku pracy tej komisji poza godzinami pracy
zawodowej.
4) pokrycie kosztów specjalistycznych badań lekarskich, obserwacji szpitalnej oraz badań psychologicznych, jak równieş zwrot zakładom
opieki zdrowotnej, o których mowa w pkt 1,
równowartości wynagrodzeń przysługującym
lekarzom i średniemu personelowi medycznemu wchodzącym w skład powiatowej komisji
lekarskiej a biorącym udział w pracach tej komisji w godzinach ich pracy zawodowej,

Poz. 1299
prezydenta miasta) do osobistego stawienia
się przed powiatową komisją lekarską.
III. Warunki realizacji porozumienia

§ 2. 1 Z przyznanych środków, zarząd zobowiązuje się pokryć koszty wykonania specjalistycznych
badań lekarskich, usług medycznych i obserwacji
szpitalnej osób podlegających kwalifikacji wojskowej, oraz przekazać dotacje o których mowa w § 1
pkt 5 porozumienia.
2. Na wykonanie zadań określonych w § 1 porozumienia Wojewoda przyznaje dotację celową, sklasyfikowaną w budşecie Wojewody w dziale 750
Administracja publiczna, rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa, §2120 Dotacje celowe przekazane
z budşetu państwa na zadania bieşące realizowane
przez powiat na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej.
3. Kwota dotacji zostanie corocznie ustalona
w załączniku do niniejszego porozumienia, stanowiącego jego integralną część.
§ 3. 1. Zarząd rozliczając koszty przeprowadzenia
kwalifikacji wojskowej, zobowiązany jest przedstawić wykaz specjalistycznych badań lekarskich, obserwacji szpitalnych oraz badań psychologicznych
osób podlegających kwalifikacji wojskowej, jak równieş faktury obciąşeniowe wystawione przez zakłady
opieki zdrowotnej oraz kserokopie dokumentów
księgowych, na podstawie których przekazano dotacje na zadania wymienione w § 1 pkt 5 porozumienia.
2. Kserokopie dokumentów przedkładanych do
rozliczeń powinny być zatwierdzone pod względem
merytorycznym i formalno rachunkowym oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnionych pracowników starostwa powiatowego.
3. Rozliczenie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej musi nastąpić najpóŝniej w ciągu
dwóch miesięcy od daty zakończenia kwalifikacji
wojskowej w powiecie.

5) przekazanie wójtom, burmistrzom prezydentom
miast dotacji celowych na wypłatę następujących świadczeń:

§ 4. 1. Środki finansowe z budşetu Wojewody,
określone w § 2 ust 2, będą przekazane na rachunek
Powiatu najpóŝniej 14 dni przed rozpoczęciem kwalifikacji wojskowej w powiecie.

a) rekompensaty za utracone zarobki, pracownikom wezwanym do stawienia się przed
powiatową komisją lekarską, którzy nie
otrzymali od pracodawcy wynagrodzenia za
czas opuszczony z powodu wezwania,

2. Środki finansowe określone wyşej wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane
w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

b) zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się i powrotu do miejsca pobytu stałego
(zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące osobom podlegającym kwalifikacji wojskowej, wezwanym
przez właściwy organ (wójta, burmistrza,

§ 5. 1. Wojewoda sprawuje nadzór nad realizacją
zadań objętych niniejszym porozumieniem za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców oraz Dyrektora Wydziału Finansów i Budşetu Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z zakresem ich kompetencji.
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2. W ramach zawartego porozumienia Wojewoda ma prawo do swobodnego wstępu do obiektów
i pomieszczeń podmiotu kontrolowanego, wglądu
do wszelkich dokumentów i innych materiałów
związanych z powierzonymi zadaniami podmiotowi
kontrolowanemu, z uwzględnieniem przepisów
o ochronie informacji niejawnych, sprawdzenia
przebiegu określonych czynności, şądania od kierownika i pracowników podmiotu kontrolowanego
ustnych i pisemnych wyjaśnień, zabezpieczenia dowodów.
IV. Postanowienia końcowe
§ 6. 1. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.
2. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia
wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaşności.
§ 7.1. Traci moc porozumienie zawarte w dniu
19 marca 2001r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim,
a Zarządem Powiatu Sulęcińskiego.
2. Porozumienie wchodzi w şycie z dniem jego
podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Poz. 1299, 1300

§ 8. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach.
Załącznik Nr 1
z dnia 9 marca 2011r.
Do porozumienia zawartego w dniu 2 marca 2011r.
pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Zarządem Powiatu Sulęcińskiego, reprezentowanym przez Stanisława Kubiaka – Starostę Powiatu i Dariusza Ejcharta –
Wicestarostę Powiatu, w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej określonych w art. 30 ust. 4
i ust. 4a i art. 32 ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 241,
poz. 2416 z póŝn. zm.)
Stosownie do § 2 ust. 3 przedmiotowego Porozumienia informuję, iş w 2011 roku wysokość dotacji
celowej przekazywanej z budşetu państwa na zadania bieşące realizowane przez Powiat na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej
w dz. 750, rozdz. 75045, § 2120, dla Powiatu Sulęcińskiego wynosi 8.500,- zł (słownie: osiem tysięcy
pięćset złotych).

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

1300
130 0

POROZUMIENIE
z dnia 2 marca 2011r.
Zawarte pomiędzy
Wojewodą Lubuskim Heleną Hatką, zwaną dalej
„Wojewodą”,
a
Zarządem Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego,
reprezentowanym przez:
1. Andrzeja Bajko – Starostę,
2. Andrzeja Liberę – Wicestarostę,
zwanym dalej ,,Zarządem”,
w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych
z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej
I. Podstawa prawna porozumienia
art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r.
o wojewodzie i administracji rządowej
w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206),
art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U
z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z póŝn. zm.),
art. 30 ust. 4 i ust. 4 ,,a” i art. 32 ust. 9
pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967r.
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U z 2004 Nr 241,
poz. 2416 z póŝn. zm.).

II. Zakres przedmiotowy porozumienia
§ 1. W celu sprawnego przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Strzelecko –
Drezdeneckiego, Wojewoda powierza, a Zarząd
przyjmuje do realizacji, następujące zadania
1) zawieranie umów z kierownikami zakładów
opieki zdrowotnej w sprawie oddelegowania
trzech lekarzy oraz dwóch osób średniego personelu medycznego do pracy w powiatowej
komisji lekarskiej ze wskazaniem dodatkowo
osób, które w zastępstwie mogą pracować
w tej komisji,
2) zawieranie umów z kierownikami zakładów
opieki zdrowotnej w sprawie przeprowadzenia
specjalistycznych badań lekarskich, obserwacji
szpitalnej oraz badań psychologicznych osób
podlegających kwalifikacji wojskowej zgodnie
ze zleceniem powiatowej komisji lekarskiej,
a w przypadku braku takiej moşliwości zawieranie umów z lekarzami prowadzącymi indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie lub
grupowe praktyki oraz przez psychologów,
3) wypłacanie wynagrodzeń za udział w pracy
powiatowej komisji lekarskiej lekarzom członkom powiatowej komisji lekarskiej oraz średniemu personelowi medycznemu tylko w przypadku pracy tej komisji poza godzinami pracy
zawodowej.
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4) pokrycie kosztów specjalistycznych badań lekarskich, obserwacji szpitalnej oraz badań psychologicznych, jak równieş zwrot zakładom
opieki zdrowotnej, o których mowa w pkt 1,
równowartości wynagrodzeń przysługującym
lekarzom i średniemu personelowi medycznemu wchodzącym w skład powiatowej komisji
lekarskiej a biorącym udział w pracach tej komisji w godzinach ich pracy zawodowej,
5) przekazanie wójtom, burmistrzom prezydentom
miast dotacji celowych na wypłatę następujących świadczeń:
a) rekompensaty za utracone zarobki, pracownikom wezwanym do stawienia się przed
powiatową komisją lekarską, którzy nie
otrzymali od pracodawcy wynagrodzenia za
czas opuszczony z powodu wezwania,
b) zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się i powrotu do miejsca pobytu stałego
(zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące osobom podlegającym kwalifikacji wojskowej, wezwanym
przez właściwy organ (wójta, burmistrza,
prezydenta miasta) do osobistego stawienia
się przed powiatową komisją lekarską.
III. Warunki realizacji porozumienia
§ 2. 1. Z przyznanych środków, zarząd zobowiązuje się pokryć koszty wykonania specjalistycznych
badań lekarskich, usług medycznych i obserwacji
szpitalnej osób podlegających kwalifikacji wojskowej, oraz przekazać dotacje o których mowa w § 1
pkt 5 porozumienia.
2. Na wykonanie zadań określonych w § 1 porozumienia Wojewoda przyznaje dotację celową, sklasyfikowaną w budşecie Wojewody w dziale 750
Administracja publiczna, rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa, §2120 Dotacje celowe przekazane
z budşetu państwa na zadania bieşące realizowane
przez powiat na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej.
3. Kwota dotacji zostanie corocznie ustalona
w załączniku do niniejszego porozumienia, stanowiącego jego integralną część.
§ 3. 1. Zarząd rozliczając koszty przeprowadzenia
kwalifikacji wojskowej, zobowiązany jest przedstawić wykaz specjalistycznych badań lekarskich, obserwacji szpitalnych oraz badań psychologicznych
osób podlegających kwalifikacji wojskowej, jak równieş faktury obciąşeniowe wystawione przez zakłady
opieki zdrowotnej oraz kserokopie dokumentów
księgowych, na podstawie których przekazano dotacje na zadania wymienione w § 1 pkt 5 porozumienia.

Poz. 1300

2. Kserokopie dokumentów przedkładanych do
rozliczeń powinny być zatwierdzone pod względem
merytorycznym i formalno rachunkowym oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnionych pracowników starostwa powiatowego.
3. Rozliczenie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej musi nastąpić najpóŝniej w ciągu
dwóch miesięcy od daty zakończenia kwalifikacji
wojskowej w powiecie.
§ 4. 1. Środki finansowe z budşetu Wojewody,
określone w § 2 ust 2, będą przekazane na rachunek
Powiatu najpóŝniej 14 dni przed rozpoczęciem kwalifikacji wojskowej w powiecie.
2. Środki finansowe określone wyşej wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane
w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
§ 5. 1. Wojewoda sprawuje nadzór nad realizacją
zadań objętych niniejszym porozumieniem za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców oraz Dyrektora Wydziału Finansów i Budşetu Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z zakresem ich kompetencji.
2. W ramach zawartego porozumienia Wojewoda ma prawo do swobodnego wstępu do obiektów
i pomieszczeń podmiotu kontrolowanego, wglądu
do wszelkich dokumentów i innych materiałów
związanych z powierzonymi zadaniami podmiotowi
kontrolowanemu, z uwzględnieniem przepisów
o ochronie informacji niejawnych, sprawdzenia
przebiegu określonych czynności, şądania od kierownika i pracowników podmiotu kontrolowanego
ustnych i pisemnych wyjaśnień, zabezpieczenia dowodów.
IV. Postanowienia końcowe
§ 6. 1. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.
2. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia
wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaşności.
§ 7. 1. Traci moc porozumienie zawarte w dniu
26 stycznia 2001r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim
a Zarządem Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego.
2. Porozumienie wchodzi w şycie z dniem jego
podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
§ 8. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach.
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Załącznik Nr 1
z dnia 9 marca 2011r.
Do porozumienia zawartego w dniu 2 marca 2011r.
pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Zarządem Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego, reprezentowanym
przez Andrzeja Bajko – Starostę Powiatu i Andrzeja
Liberę – Wicestarostę Powiatu, w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem
kwalifikacji
wojskowej
określonych
w art. 30 ust. 4 i ust. 4a i art. 32 ust. 9 pkt 2 ustawy
z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiąz-

Poz. 1300, 1301

ku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U.
z 2004r. Nr 241, poz. 2416 z póŝn. zm.).
Stosownie do § 2 ust. 3 przedmiotowego Porozumienia informuję, iş w 2011 roku wysokość dotacji
celowej przekazywanej z budşetu państwa na zadania bieşące realizowane przez Powiat na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej
w dz. 750, rozdz. 75045, § 2120, dla Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego wynosi 14.000,- zł (słownie:
czternaście tysięcy złotych).
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POROZUMIENIE
z dnia 2 marca 2011r.
Zawarte pomiędzy
Wojewodą Lubuskim Heleną Hatką, zwaną dalej
„Wojewodą”,
a
Zarządem Powiatu Świebodzińskiego, reprezentowanym przez:
1. Zbigniewa Szumskiego – Starosta,
2. Jakuba Jareckiego – Wicestarosta,
zwanym dalej ,,Zarządem”,
w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych
z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej
I. Podstawa prawna porozumienia
art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r.
o wojewodzie i administracji rządowej
w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206),
art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U
z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z póŝn. zm.),
art. 30 ust. 4 i ust. 4 „a” i art. 32 ust. 9
pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967r.
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U z 2004 Nr 241,
poz. 2416 z póŝn. zm.).
II. Zakres przedmiotowy porozumienia
§ 1. W celu sprawnego przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Świebodzińskiego, Wojewoda powierza, a Zarząd przyjmuje do realizacji, następujące zadania:
1) zawieranie umów z kierownikami zakładów
opieki zdrowotnej w sprawie oddelegowania
trzech lekarzy oraz dwóch osób średniego personelu medycznego do pracy w powiatowej
komisji lekarskiej ze wskazaniem dodatkowo
osób, które w zastępstwie mogą pracować
w tej komisji,

2) zawieranie umów z kierownikami zakładów
opieki zdrowotnej w sprawie przeprowadzenia
specjalistycznych badań lekarskich, obserwacji
szpitalnej oraz badań psychologicznych osób
podlegających kwalifikacji wojskowej zgodnie
ze zleceniem powiatowej komisji lekarskiej,
a w przypadku braku takiej moşliwości zawieranie umów z lekarzami prowadzącymi indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie lub
grupowe praktyki oraz przez psychologów,
3) wypłacanie wynagrodzeń za udział w pracy
powiatowej komisji lekarskiej lekarzom członkom powiatowej komisji lekarskiej oraz średniemu personelowi medycznemu tylko w przypadku pracy tej komisji poza godzinami pracy
zawodowej.
4) pokrycie kosztów specjalistycznych badań lekarskich, obserwacji szpitalnej oraz badań psychologicznych, jak równieş zwrot zakładom
opieki zdrowotnej, o których mowa w pkt 1,
równowartości wynagrodzeń przysługującym
lekarzom i średniemu personelowi medycznemu wchodzącym w skład powiatowej komisji
lekarskiej a biorącym udział w pracach tej komisji w godzinach ich pracy zawodowej,
5) przekazanie wójtom, burmistrzom prezydentom
miast dotacji celowych na wypłatę następujących świadczeń:
a) rekompensaty za utracone zarobki, pracownikom wezwanym do stawienia się przed
powiatową komisją lekarską, którzy nie
otrzymali od pracodawcy wynagrodzenia za
czas opuszczony z powodu wezwania,
b) zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się i powrotu do miejsca pobytu stałego
(zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące osobom podlegającym kwalifikacji wojskowej, wezwanym
przez właściwy organ (wójta, burmistrza,
prezydenta miasta) do osobistego stawienia
się przed powiatową komisją lekarską.
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III. Warunki realizacji porozumienia
§ 2. 1. Z przyznanych środków, zarząd zobowiązuje się pokryć koszty wykonania specjalistycznych
badań lekarskich, usług medycznych i obserwacji
szpitalnej osób podlegających kwalifikacji wojskowej, oraz przekazać dotacje o których mowa w § 1
pkt 5 porozumienia.
2. Na wykonanie zadań określonych w § 1 porozumienia Wojewoda przyznaje dotację celową, sklasyfikowaną w budşecie Wojewody w dziale 750
Administracja publiczna, rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa, §2120 Dotacje celowe przekazane
z budşetu państwa na zadania bieşące realizowane
przez powiat na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej.
3. Kwota dotacji zostanie corocznie ustalona
w załączniku do niniejszego porozumienia, stanowiącego jego integralną część.
§ 3. 1. Zarząd rozliczając koszty przeprowadzenia
kwalifikacji wojskowej, zobowiązany jest przedstawić wykaz specjalistycznych badań lekarskich, obserwacji szpitalnych oraz badań psychologicznych
osób podlegających kwalifikacji wojskowej, jak równieş faktury obciąşeniowe wystawione przez zakłady
opieki zdrowotnej oraz kserokopie dokumentów
księgowych, na podstawie których przekazano dotacje na zadania wymienione w § 1 pkt 5 porozumienia.
2. Kserokopie dokumentów przedkładanych do
rozliczeń powinny być zatwierdzone pod względem
merytorycznym i formalno rachunkowym oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnionych pracowników starostwa powiatowego.
3. Rozliczenie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej musi nastąpić najpóŝniej w ciągu
dwóch miesięcy od daty zakończenia kwalifikacji
wojskowej w powiecie.
§ 4. 1. Środki finansowe z budşetu Wojewody,
określone w § 2 ust 2, będą przekazane na rachunek
Powiatu najpóŝniej 14 dni przed rozpoczęciem kwalifikacji wojskowej w powiecie.
2. Środki finansowe określone wyşej wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane
w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
§ 5. 1. Wojewoda sprawuje nadzór nad realizacją
zadań objętych niniejszym porozumieniem za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców oraz Dyrektora Wydziału Finansów i Budşetu Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z zakresem ich kompetencji.

Poz. 1301

2. W ramach zawartego porozumienia Wojewoda ma prawo do swobodnego wstępu do obiektów
i pomieszczeń podmiotu kontrolowanego, wglądu
do wszelkich dokumentów i innych materiałów
związanych z powierzonymi zadaniami podmiotowi
kontrolowanemu, z uwzględnieniem przepisów
o ochronie informacji niejawnych, sprawdzenia
przebiegu określonych czynności, şądania od kierownika i pracowników podmiotu kontrolowanego
ustnych i pisemnych wyjaśnień, zabezpieczenia dowodów.
IV. Postanowienia końcowe
§ 6. 1. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.
2. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia
wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaşności.
§ 7.1. Traci moc porozumienie zawarte w dniu
21 marca 2001r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim,
a Zarządem Powiatu Świebodzińskiego
2. Porozumienie wchodzi w şycie z dniem jego
podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
§ 8. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach.
Załącznik Nr 1
z dnia 9 marca 2011r.
Do porozumienia zawartego w dniu 2 marca 2011r.
pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Zarządem Powiatu Świebodzińskiego, reprezentowanym przez Zbigniewa Szumskiego – Starostę Powiatu i Jakuba
Jareckiego – Wicestarostę Powiatu, w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej określonych
w art. 30 ust. 4 i ust. 4a i art. 32 ust. 9 pkt 2 ustawy
z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U.
z 2004r. Nr 241, poz. 2416 z póŝn. zm.)
Stosownie do § 2 ust. 3 przedmiotowego Porozumienia informuję, iş w 2011 roku wysokość dotacji
celowej przekazywanej z budşetu państwa na zadania bieşące realizowane przez Powiat na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej
w dz. 750, rozdz. 75045, § 2120, dla Powiatu Świebodzińskiego wynosi 3.000,- zł (słownie: trzy tysiące
złotych).
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POROZUMIENIE
z dnia 2 marca 2011r.
Zawarte pomiędzy
Wojewodą Lubuskim Heleną Hatką, zwaną dalej
„Wojewodą”,
a
Zarządem Powiatu Wschowskiego, reprezentowanym przez:
1. Starostę Wschowskiego – Marka Kozaczka,
2. Wicestarostę Wschowskiego – Marka Boryczkę,
zwanym dalej ,,Zarządem”,
w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych
z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej
I. Podstawa prawna porozumienia
art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r.
o wojewodzie i administracji rządowej
w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206),
art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U
z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z póŝn. zm.),
art. 30 ust. 4 i ust. 4 „a” i art. 32 ust. 9
pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967r.
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U z 2004 Nr 241,
poz. 2416 z póŝn. zm.).

padku pracy tej komisji poza godzinami pracy
zawodowej.
4) pokrycie kosztów specjalistycznych badań lekarskich, obserwacji szpitalnej oraz badań psychologicznych, jak równieş zwrot zakładom
opieki zdrowotnej, o których mowa w pkt 1,
równowartości wynagrodzeń przysługującym
lekarzom i średniemu personelowi medycznemu wchodzącym w skład powiatowej komisji
lekarskiej a biorącym udział w pracach tej komisji w godzinach ich pracy zawodowej,
5) przekazanie wójtom, burmistrzom prezydentom
miast dotacji celowych na wypłatę następujących świadczeń:
a) rekompensaty za utracone zarobki, pracownikom wezwanym do stawienia się przed
powiatową komisją lekarską, którzy nie
otrzymali od pracodawcy wynagrodzenia za
czas opuszczony z powodu wezwania,
b) zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się i powrotu do miejsca pobytu stałego
(zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące osobom podlegającym kwalifikacji wojskowej, wezwanym
przez właściwy organ (wójta, burmistrza,
prezydenta miasta) do osobistego stawienia
się przed powiatową komisją lekarską.

II. Zakres przedmiotowy porozumienia

III. Warunki realizacji porozumienia

§ 1. W celu sprawnego przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Wschowskiego,
Wojewoda powierza, a Zarząd przyjmuje do realizacji, następujące zadania:

§ 2. 1. Z przyznanych środków, zarząd zobowiązuje się pokryć koszty wykonania specjalistycznych
badań lekarskich, usług medycznych i obserwacji
szpitalnej osób podlegających kwalifikacji wojskowej, oraz przekazać dotacje o których mowa w § 1
pkt 5 porozumienia.

1) zawieranie umów z kierownikami zakładów
opieki zdrowotnej w sprawie oddelegowania
trzech lekarzy oraz dwóch osób średniego personelu medycznego do pracy w powiatowej
komisji lekarskiej ze wskazaniem dodatkowo
osób, które w zastępstwie mogą pracować
w tej komisji,
2) zawieranie umów z kierownikami zakładów
opieki zdrowotnej w sprawie przeprowadzenia
specjalistycznych badań lekarskich, obserwacji
szpitalnej oraz badań psychologicznych osób
podlegających kwalifikacji wojskowej zgodnie
ze zleceniem powiatowej komisji lekarskiej,
a w przypadku braku takiej moşliwości zawieranie umów z lekarzami prowadzącymi indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie lub
grupowe praktyki oraz przez psychologów,
3) wypłacanie wynagrodzeń za udział w pracy
powiatowej komisji lekarskiej lekarzom członkom powiatowej komisji lekarskiej oraz średniemu personelowi medycznemu tylko w przy-

2. Na wykonanie zadań określonych w § 1 porozumienia Wojewoda przyznaje dotację celową, sklasyfikowaną w budşecie Wojewody w dziale 750
Administracja publiczna, rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa, §2120 Dotacje celowe przekazane
z budşetu państwa na zadania bieşące realizowane
przez powiat na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej.
3. Kwota dotacji zostanie corocznie ustalona
w załączniku do niniejszego porozumienia, stanowiącego jego integralną część.
§ 3. 1. Zarząd rozliczając koszty przeprowadzenia
kwalifikacji wojskowej, zobowiązany jest przedstawić wykaz specjalistycznych badań lekarskich, obserwacji szpitalnych oraz badań psychologicznych
osób podlegających kwalifikacji wojskowej, jak równieş faktury obciąşeniowe wystawione przez zakłady
opieki zdrowotnej oraz kserokopie dokumentów
księgowych, na podstawie których przekazano dota-

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 67

– 6540 –

cje na zadania wymienione w § 1 pkt 5 porozumienia.
2. Kserokopie dokumentów przedkładanych do
rozliczeń powinny być zatwierdzone pod względem
merytorycznym i formalno rachunkowym oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnionych pracowników starostwa powiatowego.
3. Rozliczenie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej musi nastąpić najpóŝniej w ciągu
dwóch miesięcy od daty zakończenia kwalifikacji
wojskowej w powiecie.
§ 4. 1. Środki finansowe z budşetu Wojewody,
określone w § 2 ust 2, będą przekazane na rachunek
Powiatu najpóŝniej 14 dni przed rozpoczęciem kwalifikacji wojskowej w powiecie.
2. Środki finansowe określone wyşej wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane
w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
§ 5. 1. Wojewoda sprawuje nadzór nad realizacją
zadań objętych niniejszym porozumieniem za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców oraz Dyrektora Wydziału Finansów i Budşetu Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z zakresem ich kompetencji.
2. W ramach zawartego porozumienia Wojewoda ma prawo do swobodnego wstępu do obiektów
i pomieszczeń podmiotu kontrolowanego, wglądu
do wszelkich dokumentów i innych materiałów
związanych z powierzonymi zadaniami podmiotowi
kontrolowanemu, z uwzględnieniem przepisów
o ochronie informacji niejawnych, sprawdzenia
przebiegu określonych czynności, şądania od kierownika i pracowników podmiotu kontrolowanego
ustnych i pisemnych wyjaśnień, zabezpieczenia dowodów.

Poz. 1302, 1303
IV. Postanowienia końcowe

§ 6. 1. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.
2. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia
wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaşności.
§ 7.1. Traci moc porozumienie zawarte w dniu
15 stycznia 2004r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim
a Zarządem Powiatu Wschowskiego.
2. Porozumienie wchodzi w şycie z dniem jego
podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
§ 8. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach.
Załącznik Nr 1
z dnia 9 marca 2011r.
Do porozumienia zawartego w dniu 2 marca 2011r.
pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Zarządem Powiatu Wschowskiego, reprezentowanym przez Marka
Kozaczka – Starostę Powiatu i Marka Boryczkę –
Wicestarostę Powiatu, w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej określonych w art. 30 ust. 4
i ust. 4a i art. 32 ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 241,
poz. 2416 z póŝn. zm.)
Stosownie do § 2 ust. 3 przedmiotowego Porozumienia informuję, iş w 2011 roku wysokość dotacji
celowej przekazywanej z budşetu państwa na zadania bieşące realizowane przez Powiat na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej
w dz. 750, rozdz. 75045, § 2120, dla Powiatu
Wschowskiego wynosi 15.000,- zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
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POROZUMIENIE
z dnia 2 marca 2011r.
Zawarte pomiędzy
Wojewodą Lubuskim Heleną Hatką, zwaną dalej
„Wojewodą”,
a
Zarządem Powiatu Zielonogórskiego, reprezentowanym przez:
1. Starostę – Ireneusza Plechan; Wicestarostę – Ryszarda Górnickiego,
2. Skarbnika Powiatu – Edytę Dwojak,
zwanym dalej ,,Zarządem”,

w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych
z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej
I. Podstawa prawna porozumienia
art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r.
o wojewodzie i administracji rządowej
w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206),
art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U
z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z póŝn. zm.),
art. 30 ust. 4 i ust. 4 ,,a” i art. 32 ust. 9
pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967r.
o powszechnym obowiązku obrony Rze-
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czypospolitej Polskiej (Dz. U z 2004 Nr 241,
poz. 2416 z póŝn. zm.).
II. Zakres przedmiotowy porozumienia
§ 1. W celu sprawnego przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Zielonogórskiego, Wojewoda powierza, a Zarząd przyjmuje do realizacji, następujące zadania:
1) zawieranie umów z kierownikami zakładów
opieki zdrowotnej w sprawie oddelegowania
trzech lekarzy oraz dwóch osób średniego personelu medycznego do pracy w powiatowej
komisji lekarskiej ze wskazaniem dodatkowo
osób, które w zastępstwie mogą pracować
w tej komisji,
2) zawieranie umów z kierownikami zakładów
opieki zdrowotnej w sprawie przeprowadzenia
specjalistycznych badań lekarskich, obserwacji
szpitalnej oraz badań psychologicznych osób
podlegających kwalifikacji wojskowej zgodnie
ze zleceniem powiatowej komisji lekarskiej,
a w przypadku braku takiej moşliwości zawieranie umów z lekarzami prowadzącymi indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie lub
grupowe praktyki oraz przez psychologów,
3) wypłacanie wynagrodzeń za udział w pracy
powiatowej komisji lekarskiej lekarzom członkom powiatowej komisji lekarskiej oraz średniemu personelowi medycznemu tylko w przypadku pracy tej komisji poza godzinami pracy
zawodowej.
4) pokrycie kosztów specjalistycznych badań lekarskich, obserwacji szpitalnej oraz badań psychologicznych, jak równieş zwrot zakładom
opieki zdrowotnej, o których mowa w pkt 1,
równowartości wynagrodzeń przysługującym
lekarzom i średniemu personelowi medycznemu wchodzącym w skład powiatowej komisji
lekarskiej a biorącym udział w pracach tej komisji w godzinach ich pracy zawodowej,
5) przekazanie wójtom, burmistrzom prezydentom
miast dotacji celowych na wypłatę następujących świadczeń:
a) rekompensaty za utracone zarobki, pracownikom wezwanym do stawienia się przed
powiatową komisją lekarską, którzy nie
otrzymali od pracodawcy wynagrodzenia za
czas opuszczony z powodu wezwania,
b) zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się i powrotu do miejsca pobytu stałego
(zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące osobom podlegającym kwalifikacji wojskowej, wezwanym
przez właściwy organ (wójta, burmistrza,
prezydenta miasta) do osobistego stawienia
się przed powiatową komisją lekarską.
III. Warunki realizacji porozumienia
§ 2. 1. Z przyznanych środków, zarząd zobowiązuje się pokryć koszty wykonania specjalistycznych
badań lekarskich, usług medycznych i obserwacji

Poz. 1303

szpitalnej osób podlegających kwalifikacji wojskowej, oraz przekazać dotacje o których mowa w § 1
pkt 5 porozumienia.
2. Na wykonanie zadań określonych w § 1 porozumienia Wojewoda przyznaje dotację celową, sklasyfikowaną w budşecie Wojewody w dziale 750
Administracja publiczna, rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa, §2120 Dotacje celowe przekazane
z budşetu państwa na zadania bieşące realizowane
przez powiat na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej.
3. Kwota dotacji zostanie corocznie ustalona
w załączniku do niniejszego porozumienia, stanowiącego jego integralną część.
§ 3. 1. Zarząd rozliczając koszty przeprowadzenia
kwalifikacji wojskowej, zobowiązany jest przedstawić wykaz specjalistycznych badań lekarskich, obserwacji szpitalnych oraz badań psychologicznych
osób podlegających kwalifikacji wojskowej, jak równieş faktury obciąşeniowe wystawione przez zakłady
opieki zdrowotnej oraz kserokopie dokumentów
księgowych, na podstawie których przekazano dotacje na zadania wymienione w § 1 pkt 5 porozumienia.
2. Kserokopie dokumentów przedkładanych do
rozliczeń powinny być zatwierdzone pod względem
merytorycznym i formalno rachunkowym oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnionych pracowników starostwa powiatowego.
3. Rozliczenie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej musi nastąpić najpóŝniej w ciągu
dwóch miesięcy od daty zakończenia kwalifikacji
wojskowej w powiecie.
§ 4. 1. Środki finansowe z budşetu Wojewody,
określone w § 2 ust 2, będą przekazane na rachunek
Powiatu najpóŝniej 14 dni przed rozpoczęciem kwalifikacji wojskowej w powiecie.
2. Środki finansowe określone wyşej wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane
w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
§ 5. 1. Wojewoda sprawuje nadzór nad realizacją
zadań objętych niniejszym porozumieniem za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców oraz Dyrektora Wydziału Finansów i Budşetu Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z zakresem ich kompetencji.
2. W ramach zawartego porozumienia Wojewoda ma prawo do swobodnego wstępu do obiektów
i pomieszczeń podmiotu kontrolowanego, wglądu
do wszelkich dokumentów i innych materiałów
związanych z powierzonymi zadaniami podmiotowi
kontrolowanemu, z uwzględnieniem przepisów
o ochronie informacji niejawnych, sprawdzenia
przebiegu określonych czynności, şądania od kierownika i pracowników podmiotu kontrolowanego
ustnych i pisemnych wyjaśnień, zabezpieczenia dowodów.
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IV. Postanowienia końcowe

Załącznik Nr 1
z dnia 9 marca 2011r.

§ 6. 1. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.
2. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia
wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaşności.
§ 7.1. Traci moc porozumienie zawarte w dniu
5 lutego 2001r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim
a Zarządem Powiatu Zielonogórskiego.
2. Porozumienie wchodzi w şycie z dniem jego
podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
§ 8. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach.

Do porozumienia zawartego w dniu 2 marca 2011r.
pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Zarządem Powiatu Zielonogórskiego, reprezentowanym przez Ireneusza Plechan – Starostę Powiatu, Ryszarda Górnickiego – Wicestarostę Powiatu i Edytę Dwojak –
Skarbnika Powiatu, w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej określonych w art. 30 ust. 4 i ust. 4a
art. 32 ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967r.
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 z póŝn.
zm.)
Stosownie do § 2 ust. 3 przedmiotowego Porozumienia informuję, iş w 2011 roku wysokość dotacji
celowej przekazywanej z budşetu państwa na zadania bieşące realizowane przez Powiat na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej
w dz. 750, rozdz. 75045, § 2120, dla Powiatu Zielonogórskiego wynosi 4.000,- zł (słownie: cztery tysiące złotych).
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POROZUMIENIE
z dnia 2 marca 2011r.
Zawarte pomiędzy
Wojewodą Lubuskim Heleną Hatką, zwaną dalej
„Wojewodą”,
a
Zarządem Powiatu Şagańskiego, reprezentowanym
przez:
1. Starostę – Marka Ślusarskiego,
2. Wicestarostę – Jacka Grzelaka,
zwanym dalej ,,Zarządem”,
w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych
z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej
I. Podstawa prawna porozumienia
art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r.
o wojewodzie i administracji rządowej
w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206),
art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U
z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z póŝn. zm.),
art. 30 ust. 4 i ust. 4 ,,a” i art. 32 ust. 9
pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967r.
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U z 2004 Nr 241,
poz. 2416 z póŝn. zm.).

II. Zakres przedmiotowy porozumienia
§ 1. W celu sprawnego przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Şagańskiego,
Wojewoda powierza, a Zarząd przyjmuje do realizacji, następujące zadania:
1) zawieranie umów z kierownikami zakładów
opieki zdrowotnej w sprawie oddelegowania
trzech lekarzy oraz dwóch osób średniego personelu medycznego do pracy w powiatowej
komisji lekarskiej ze wskazaniem dodatkowo
osób, które w zastępstwie mogą pracować
w tej komisji,
2) zawieranie umów z kierownikami zakładów
opieki zdrowotnej w sprawie przeprowadzenia
specjalistycznych badań lekarskich, obserwacji
szpitalnej oraz badań psychologicznych osób
podlegających kwalifikacji wojskowej zgodnie
ze zleceniem powiatowej komisji lekarskiej,
a w przypadku braku takiej moşliwości zawieranie umów z lekarzami prowadzącymi indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie lub
grupowe praktyki oraz przez psychologów,
3) wypłacanie wynagrodzeń za udział w pracy
powiatowej komisji lekarskiej lekarzom członkom powiatowej komisji lekarskiej oraz średniemu personelowi medycznemu tylko w przy-
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padku pracy tej komisji poza godzinami pracy
zawodowej.

cje na zadania wymienione w § 1 pkt 5 porozumienia.

4) pokrycie kosztów specjalistycznych badań lekarskich, obserwacji szpitalnej oraz badań psychologicznych, jak równieş zwrot zakładom
opieki zdrowotnej, o których mowa w pkt 1,
równowartości wynagrodzeń przysługującym
lekarzom i średniemu personelowi medycznemu wchodzącym w skład powiatowej komisji
lekarskiej a biorącym udział w pracach tej komisji w godzinach ich pracy zawodowej,

2. Kserokopie dokumentów przedkładanych do
rozliczeń powinny być zatwierdzone pod względem
merytorycznym i formalno rachunkowym oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnionych pracowników starostwa powiatowego.

5) przekazanie wójtom, burmistrzom prezydentom
miast dotacji celowych na wypłatę następujących świadczeń:
a) rekompensaty za utracone zarobki, pracownikom wezwanym do stawienia się przed
powiatową komisją lekarską, którzy nie
otrzymali od pracodawcy wynagrodzenia za
czas opuszczony z powodu wezwania,
b) zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się i powrotu do miejsca pobytu stałego
(zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące osobom podlegającym kwalifikacji wojskowej, wezwanym
przez właściwy organ (wójta, burmistrza,
prezydenta miasta) do osobistego stawienia
się przed powiatową komisją lekarską.
III. Warunki realizacji porozumienia
§ 2. 1. Z przyznanych środków, zarząd zobowiązuje się pokryć koszty wykonania specjalistycznych
badań lekarskich, usług medycznych i obserwacji
szpitalnej osób podlegających kwalifikacji wojskowej, oraz przekazać dotacje o których mowa w § 1
pkt 5 porozumienia.
2. Na wykonanie zadań określonych w § 1 porozumienia Wojewoda przyznaje dotację celową, sklasyfikowaną w budşecie Wojewody w dziale 750
Administracja publiczna, rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa, §2120 Dotacje celowe przekazane
z budşetu państwa na zadania bieşące realizowane
przez powiat na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej.
3. Kwota dotacji zostanie corocznie ustalona
w załączniku do niniejszego porozumienia, stanowiącego jego integralną część.
§ 3. 1. Zarząd rozliczając koszty przeprowadzenia
kwalifikacji wojskowej, zobowiązany jest przedstawić wykaz specjalistycznych badań lekarskich, obserwacji szpitalnych oraz badań psychologicznych
osób podlegających kwalifikacji wojskowej, jak równieş faktury obciąşeniowe wystawione przez zakłady
opieki zdrowotnej oraz kserokopie dokumentów
księgowych, na podstawie których przekazano dota-

3. Rozliczenie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej musi nastąpić najpóŝniej w ciągu
dwóch miesięcy od daty zakończenia kwalifikacji
wojskowej w powiecie.
§ 4. 1. Środki finansowe z budşetu Wojewody,
określone w § 2 ust 2, będą przekazane na rachunek
Powiatu najpóŝniej 14 dni przed rozpoczęciem kwalifikacji wojskowej w powiecie.
2. Środki finansowe określone wyşej wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane
w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
§ 5. 1. Wojewoda sprawuje nadzór nad realizacją
zadań objętych niniejszym porozumieniem za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców oraz Dyrektora Wydziału Finansów i Budşetu Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z zakresem ich kompetencji.
2. W ramach zawartego porozumienia Wojewoda ma prawo do swobodnego wstępu do obiektów
i pomieszczeń podmiotu kontrolowanego, wglądu
do wszelkich dokumentów i innych materiałów
związanych z powierzonymi zadaniami podmiotowi
kontrolowanemu, z uwzględnieniem przepisów
o ochronie informacji niejawnych, sprawdzenia
przebiegu określonych czynności, şądania od kierownika i pracowników podmiotu kontrolowanego
ustnych i pisemnych wyjaśnień, zabezpieczenia dowodów.
IV Postanowienia końcowe
§ 6. 1. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.
2. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia
wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaşności.
§ 7.1. Traci moc porozumienie zawarte w dniu
22 stycznia 2001r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim
a Zarządem Powiatu Şagańskiego.
2. Porozumienie wchodzi w şycie z dniem jego
podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
§ 8. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach.
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Załącznik Nr 1
z dnia 9 marca 2011r.
Do porozumienia zawartego w dniu 2 marca 2011r.
pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Zarządem Powiatu Şagańskiego, reprezentowanym przez Marka Ślusarskiego – Starostę Powiatu i Jacka Grzelaka – Wicestarostę Powiatu, w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej określonych w art. 30 ust. 4 i ust. 4a
i art. 32 ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967r.
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej

Poz. 1304, 1305

Polskiej (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 z póŝn.
zm.)
Stosownie do § 2 ust. 3 przedmiotowego Porozumienia informuję, iş w 2011 roku wysokość dotacji
celowej przekazywanej z budşetu państwa na zadania bieşące realizowane przez Powiat na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej
w dz. 750, rozdz. 75045, § 2120, dla Powiatu Şagańskiego wynosi 7.000,- zł (słownie: siedem tysięcy
złotych).

===================================================================================
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POROZUMIENIE
z dnia 15 marca 2011r.
Zawarte pomiędzy
Wojewodą Lubuskim Heleną Hatką, zwaną dalej
„Wojewodą”,
a
Powiatem Słubickim reprezentowanym przez Zarząd
Powiatu Słubickiego w składzie:
1. Starosta Słubicki – Andrzej Bycka,
2. Wicestarosta Słubicki – Leopold Owsiak,
zwanym dalej ,,Zarządem”,
w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych
z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej
I. Podstawa prawna porozumienia
art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r.
o wojewodzie i administracji rządowej
w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206),
art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U
z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z póŝn. zm.),
art. 30 ust. 4 i ust. 4 ,,a” i art. 32 ust. 9
pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967r.
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U z 2004 Nr 241,
poz. 2416 z póŝn. zm.).
II. Zakres przedmiotowy porozumienia
§ 1. W celu sprawnego przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Słubickiego,
Wojewoda powierza, a Zarząd przyjmuje do realizacji, następujące zadania:
1) zawieranie umów z kierownikami zakładów
opieki zdrowotnej w sprawie oddelegowania
trzech lekarzy oraz dwóch osób średniego personelu medycznego do pracy w powiatowej
komisji lekarskiej ze wskazaniem dodatkowo
osób, które w zastępstwie mogą pracować
w tej komisji,

2) zawieranie umów z kierownikami zakładów
opieki zdrowotnej w sprawie przeprowadzenia
specjalistycznych badań lekarskich, obserwacji
szpitalnej oraz badań psychologicznych osób
podlegających kwalifikacji wojskowej zgodnie
ze zleceniem powiatowej komisji lekarskiej,
a w przypadku braku takiej moşliwości zawieranie umów z lekarzami prowadzącymi indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie lub
grupowe praktyki oraz z psychologami,
3) wypłacanie wynagrodzeń za udział w pracy
powiatowej komisji lekarskiej lekarzom członkom powiatowej komisji lekarskiej oraz średniemu personelowi medycznemu tylko w przypadku pracy tej komisji poza godzinami pracy
zawodowej,
4) pokrycie kosztów specjalistycznych badań lekarskich, obserwacji szpitalnej oraz badań psychologicznych, jak równieş zwrot zakładom
opieki zdrowotnej, o których mowa w pkt 1,
równowartości wynagrodzeń przysługującym
lekarzom i średniemu personelowi medycznemu wchodzącym w skład powiatowej komisji
lekarskiej a biorącym udział w pracach tej komisji w godzinach ich pracy zawodowej,
5) przekazanie wójtom, burmistrzom, prezydentom miast dotacji celowych na wypłatę następujących świadczeń:
a) rekompensaty za utracone zarobki, pracownikom wezwanym do stawienia się przed
powiatową komisją lekarską, którzy nie
otrzymali od pracodawcy wynagrodzenia za
czas opuszczony z powodu wezwania,
b) zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się i powrotu do miejsca pobytu stałego
(zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące osobom podlegającym kwalifikacji wojskowej, wezwanym
przez właściwy organ (wójta, burmistrza,
prezydenta miasta) do osobistego stawienia
się przed powiatową komisją lekarską.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 67

– 6545 –

III. Warunki realizacji porozumienia
§ 2. 1. Z przyznanych środków, Zarząd zobowiązuje się pokryć koszty wykonania specjalistycznych
badań lekarskich, usług medycznych i obserwacji
szpitalnej osób podlegających kwalifikacji wojskowej, oraz przekazać dotacje o których mowa w § 1
pkt 5 porozumienia.
2. Na wykonanie zadań określonych w § 1 porozumienia Wojewoda przyznaje dotację celową, sklasyfikowaną w budşecie Wojewody w dziale 750
Administracja publiczna, rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa, §2120. Dotacje celowe przekazane
z budşetu państwa na zadania bieşące realizowane
przez powiat na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej.
3. Kwota dotacji zostanie corocznie ustalona
przez strony niniejszego porozumienia w załączniku
do niniejszego porozumienia, stanowiącego jego
integralną część.
§ 3. 1. Zarząd rozliczając koszty przeprowadzenia
kwalifikacji wojskowej, zobowiązany jest przedstawić wykaz specjalistycznych badań lekarskich, obserwacji szpitalnych oraz badań psychologicznych
osób podlegających kwalifikacji wojskowej, jak równieş faktury obciąşeniowe wystawione przez zakłady
opieki zdrowotnej, lekarzy prowadzących indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie lub grupowe
praktyki i psychologów oraz kserokopie dokumentów księgowych, na podstawie których przekazano
dotacje na zadania wymienione w § 1 pkt 5 porozumienia.

Poz. 1305

§ 5. 1. Wojewoda sprawuje nadzór nad realizacją
zadań objętych niniejszym porozumieniem za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców oraz Dyrektora Wydziału Finansów i Budşetu Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z zakresem ich kompetencji.
2. W ramach zawartego porozumienia Wojewoda ma prawo do swobodnego wstępu do obiektów
i pomieszczeń przeznaczonych do przeprowadzania
kwalifikacji wojskowej, wglądu do wszelkich dokumentów i innych materiałów związanych z powierzonymi zadaniami określonymi w niniejszym porozumieniu, z uwzględnieniem przepisów o ochronie
informacji niejawnych, sprawdzenia przebiegu określonych czynności, şądania od Starosty Słubickiego
i pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania w czasie kwalifikacji wojskowej ustnych i pisemnych wyjaśnień, zabezpieczenia dowodów.
IV. Postanowienia końcowe
§ 6. 1. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.
2. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia
wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaşności.
§ 7.1. Traci moc porozumienie zawarte w dniu
18 stycznia 2001 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Zarządem Powiatu Słubickiego.
2. Porozumienie wchodzi w şycie z dniem jego
podpisania i podlega ogłoszeniu

2. Kserokopie dokumentów przedkładanych do
rozliczeń powinny być zatwierdzone pod względem
merytorycznym i formalno rachunkowym oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnionych pracowników starostwa powiatowego.

w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

3. Rozliczenie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej musi nastąpić najpóŝniej w ciągu
dwóch miesięcy od daty zakończenia kwalifikacji
wojskowej w Powiecie.

Załącznik Nr 1
z dnia 21 marca 2011r.

§ 4. 1. Środki finansowe z budşetu Wojewody,
określone w § 2 ust 2, będą przekazane na rachunek
Powiatu najpóŝniej 14 dni przed rozpoczęciem kwalifikacji wojskowej w Powiecie.
2. Środki finansowe określone wyşej wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane
w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
3. W przypadku, gdy środki finansowe, o których
mowa w ust. 1 nie pokryją w pełni udokumentowanych wydatków związanych z realizacją zadań określonych w porozumieniu, strony – na wniosek Zarządu Powiatu – sporządzą w formie pisemnej załącznik do porozumienia. Wniosek powinien szczegółowo określać faktycznie poniesione koszty wykonania zadań objętych porozumieniem.

§ 8. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach.

Do porozumienia zawartego w dniu 15 marca 2011r.
pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Powiatem Słubickim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu
w składzie: Andrzej Bycka – Starosta Powiatu, Leopold Owsiak – Wicestarosta Powiatu, w sprawie
powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej określonych
w art. 30 ust. 4 i ust. 4a i art. 32 ust. 9 pkt 2 ustawy
z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U.
z 2004r. Nr 241, poz. 2416 z póŝn. zm.)
Stosownie do § 2 ust. 3 przedmiotowego Porozumienia informuję, iş w 2011 roku wysokość dotacji
celowej przekazywanej z budşetu państwa na zadania bieşące realizowane przez Powiat na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej
w dz. 750, rozdz. 75045, § 2120, dla Powiatu Słubickiego wynosi 15.500,- zł (słownie: piętnaście tysięcy
pięćset złotych).
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POROZUMIENIE
z dnia 15 kwietnia 2011r.
Zawarte pomiędzy
Wojewodą Lubuskim Heleną Hatką, zwaną dalej
„Wojewodą”,
a
Powiatem Międzyrzeckim reprezentowanym przez
Zarząd Powiatu w Międzyrzeczu:
1. Starostę Międzyrzeckiego – Grzegorzem Gabryelskim,
2. Wicestarostę Międzyrzeckiego – Remigiusza Lorenzem,
zwanym dalej ,,Zarządem”,
w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych
z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej
I. Podstawa prawna porozumienia
art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r.
o wojewodzie i administracji rządowej
w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206),
art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z póŝn. zm.),
art. 30 ust. 4 i ust. 4 ,,a” i art. 32 ust. 9
pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967r.
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U z 2004 Nr 241,
poz. 2416 z póŝn. zm.).

kom powiatowej komisji lekarskiej oraz średniemu personelowi medycznemu tylko w przypadku pracy tej komisji poza godzinami pracy
zawodowej.
4) pokrycie kosztów specjalistycznych badań lekarskich, obserwacji szpitalnej oraz badań psychologicznych, jak równieş zwrot zakładom
opieki zdrowotnej, o których mowa w pkt 1,
równowartości wynagrodzeń przysługującym
lekarzom i średniemu personelowi medycznemu wchodzącym w skład powiatowej komisji
lekarskiej a biorącym udział w pracach tej komisji w godzinach ich pracy zawodowej,
5) przekazanie wójtom, burmistrzom prezydentom
miast dotacji celowych na wypłatę następujących świadczeń:
a) rekompensaty za utracone zarobki, pracownikom wezwanym do stawienia się przed
powiatową komisją lekarską, którzy nie
otrzymali od pracodawcy wynagrodzenia za
czas opuszczony z powodu wezwania,
b) zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się i powrotu do miejsca pobytu stałego
(zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące osobom podlegającym kwalifikacji wojskowej, wezwanym
przez właściwy organ (wójta, burmistrza,
prezydenta miasta) do osobistego stawienia
się przed powiatową komisją lekarską.

II. Zakres przedmiotowy porozumienia

III. Warunki realizacji porozumienia

§ 1. W celu sprawnego przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Międzyrzeckiego, Wojewoda powierza, a Zarząd przyjmuje do realizacji, następujące zadania

§ 2. 1. Z przyznanych środków, zarząd zobowiązuje się pokryć koszty wykonania specjalistycznych
badań lekarskich, usług medycznych i obserwacji
szpitalnej osób podlegających kwalifikacji wojskowej, oraz przekazać dotacje o których mowa w § 1
pkt 5 porozumienia.

1) zawieranie umów z kierownikami zakładów
opieki zdrowotnej w sprawie oddelegowania
trzech lekarzy oraz dwóch osób średniego personelu medycznego do pracy w powiatowej
komisji lekarskiej ze wskazaniem dodatkowo
osób, które w zastępstwie mogą pracować
w tej komisji,
2) zawieranie umów z kierownikami zakładów
opieki zdrowotnej w sprawie przeprowadzenia
specjalistycznych badań lekarskich, obserwacji
szpitalnej oraz badań psychologicznych osób
podlegających kwalifikacji wojskowej zgodnie
ze zleceniem powiatowej komisji lekarskiej,
a w przypadku braku takiej moşliwości zawieranie umów z lekarzami prowadzącymi indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie lub
grupowe praktyki oraz przez psychologów,
3) wypłacanie wynagrodzeń za udział w pracy
powiatowej komisji lekarskiej lekarzom człon-

2. Na wykonanie zadań określonych w § 1 porozumienia Wojewoda przyznaje dotację celową, sklasyfikowaną w budşecie Wojewody w dziale 750
Administracja publiczna, rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa, §2120 Dotacje celowe przekazane
z budşetu państwa na zadania bieşące realizowane
przez powiat na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej.
3. Kwota dotacji zostanie corocznie ustalona
w załączniku do niniejszego porozumienia, stanowiącego jego integralną część.
§ 3. 1. Zarząd rozliczając koszty przeprowadzenia
kwalifikacji wojskowej, zobowiązany jest przedstawić wykaz specjalistycznych badań lekarskich, obserwacji szpitalnych oraz badań psychologicznych
osób podlegających kwalifikacji wojskowej, jak równieş faktury obciąşeniowe wystawione przez zakłady
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opieki zdrowotnej oraz kserokopie dokumentów
księgowych, na podstawie których przekazano dotacje na zadania wymienione w § 1 pkt 5 porozumienia.
2. Kserokopie dokumentów przedkładanych do
rozliczeń powinny być zatwierdzone pod względem
merytorycznym i formalno rachunkowym oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnionych pracowników starostwa powiatowego.
3. Rozliczenie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej musi nastąpić najpóŝniej w ciągu
dwóch miesięcy od daty zakończenia kwalifikacji
wojskowej w powiecie.
§ 4. 1. Środki finansowe z budşetu Wojewody,
określone w § 2 ust 2, będą przekazane na rachunek
Powiatu najpóŝniej 14 dni przed rozpoczęciem kwalifikacji wojskowej w powiecie.
2. Środki finansowe określone wyşej wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane
w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
§ 5. 1. Wojewoda sprawuje nadzór nad realizacją
zadań objętych niniejszym porozumieniem za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców oraz Dyrektora Wydziału Finansów i Budşetu Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z zakresem ich kompetencji.
2. W ramach zawartego porozumienia Wojewoda ma prawo do swobodnego wstępu do obiektów
i pomieszczeń podmiotu kontrolowanego, wglądu
do wszelkich dokumentów i innych materiałów
związanych z powierzonymi zadaniami podmiotowi
kontrolowanemu, z uwzględnieniem przepisów
o ochronie informacji niejawnych, sprawdzenia
przebiegu określonych czynności, şądania od kierownika i pracowników podmiotu kontrolowanego
ustnych i pisemnych wyjaśnień, zabezpieczenia dowodów.

Poz. 1306
IV. Postanowienia końcowe

§ 6. 1. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.
2. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia
wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaşności.
§ 7.1. Traci moc porozumienie zawarte w dniu
1 lutego 2001 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim,
a Zarządem Powiatu Międzyrzeckiego.
2. Porozumienie wchodzi w şycie z dniem jego
podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
§ 8. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach.
Załącznik Nr 1
z dnia 15 kwietnia 2011r.
Do porozumienia zawartego w dniu 15 kwietnia
2011r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Powiatem
Międzyrzeckim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w składzie: Grzegorz Gabryelski – Starosta
Powiatu, Remigiusz Lorenz – Wicestarosta Powiatu,
w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych
z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej określonych w art. 30 ust. 4 i ust. 4a i art. 32 ust. 9 pkt 2
ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym
obowiązku
obrony
Rzeczypospolitej
Polskiej
(t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 z póŝn. zm.)
Stosownie do § 2 ust. 3 przedmiotowego Porozumienia informuję, iş w 2011 roku wysokość dotacji
celowej przekazywanej z budşetu państwa na zadania bieşące realizowane przez Powiat na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej
w dz. 750, rozdz. 75045, § 2120, dla Powiatu Międzyrzeckiego wynosi 3.000,- zł (słownie: trzy tysiące
złotych).
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130 7

POROZUMIENIE
z dnia 15 kwietnia 2011r.
Zawarte pomiędzy
Wojewodą Lubuskim Heleną Hatką, zwaną dalej
„Wojewodą”,
a Miastem Zieloną Górą reprezentowanym przez
Prezydenta Janusza Kubickiego, zwanym dalej „Prezydentem”,
w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych
z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej
I. Podstawa prawna porozumienia
art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r.
o wojewodzie i administracji rządowej
w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206),
art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U
z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z póŝn. zm.),
art. 30 ust. 4 i ust. 4 „a” ustawy z dnia
21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U z 2004 Nr 241, poz. 2416 z póŝn.
zm.).
II. Zakres przedmiotowy porozumienia
§ 1. W celu sprawnego przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie Miasta Zielonej Góry,
Wojewoda powierza, a Prezydent przyjmuje do realizacji, następujące zadania
1) zawieranie umów z kierownikami zakładów
opieki zdrowotnej w sprawie oddelegowania
trzech lekarzy oraz dwóch osób średniego personelu medycznego do pracy w powiatowej
komisji lekarskiej ze wskazaniem dodatkowo
osób, które w zastępstwie mogą pracować
w tej komisji,
2) zawieranie umów z kierownikami zakładów
opieki zdrowotnej w sprawie przeprowadzenia
specjalistycznych badań lekarskich, obserwacji
szpitalnej oraz badań psychologicznych osób
podlegających kwalifikacji wojskowej zgodnie
ze zleceniem powiatowej komisji lekarskiej,
a w przypadku braku takiej moşliwości zawieranie umów z lekarzami prowadzącymi indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie lub
grupowe praktyki oraz przez psychologów,
3) wypłacanie wynagrodzeń za udział w pracy
powiatowej komisji lekarskiej lekarzom członkom powiatowej komisji lekarskiej oraz średniemu personelowi medycznemu tylko w przypadku pracy tej komisji poza godzinami pracy
zawodowej,
4) pokrycie kosztów specjalistycznych badań lekarskich, obserwacji szpitalnej oraz badań psychologicznych, jak równieş zwrot zakładom

opieki zdrowotnej, o których mowa w pkt 1,
równowartości wynagrodzeń przysługującym
lekarzom i średniemu personelowi medycznemu wchodzącym w skład powiatowej komisji
lekarskiej a biorącym udział w pracach tej komisji w godzinach ich pracy zawodowej.
III. Warunki realizacji porozumienia
§ 2. 1. Z przyznanych środków, Prezydent zobowiązuje się pokryć koszty wykonania specjalistycznych badań lekarskich, usług medycznych i obserwacji szpitalnej osób podlegających kwalifikacji
wojskowej.
2. Na wykonanie zadań określonych w § 1 porozumienia Wojewoda przyznaje dotację celową, sklasyfikowaną w budşecie Wojewody w dziale 750
Administracja publiczna, rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa, §2120 Dotacje celowe przekazane
z budşetu państwa na zadania bieşące realizowane
przez powiat na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej.
3. Kwota dotacji zostanie corocznie ustalona
w załączniku do niniejszego porozumienia, stanowiącego jego integralną część.
§ 3. 1 Prezydent rozliczając koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, zobowiązany jest
przedstawić wykaz specjalistycznych badań lekarskich, obserwacji szpitalnych oraz badań psychologicznych osób podlegających kwalifikacji wojskowej, jak równieş faktury obciąşeniowe wystawione
przez zakłady opieki zdrowotnej.
2. Kserokopie dokumentów przedkładanych do
rozliczeń powinny być zatwierdzone pod względem
merytorycznym i formalno rachunkowym oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnionych pracowników urzędu miasta.
3. Rozliczenie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej musi nastąpić najpóŝniej w ciągu
dwóch miesięcy od daty zakończenia kwalifikacji
wojskowej w mieście.
§ 4. 1. Środki finansowe z budşetu Wojewody,
określone w § 2 ust 2, będą przekazane na rachunek
Miasta najpóŝniej 14 dni przed rozpoczęciem kwalifikacji wojskowej w mieście.
2. Środki finansowe określone wyşej wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane
w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
§ 5. 1. Wojewoda sprawuje nadzór nad realizacją
zadań objętych niniejszym porozumieniem za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców oraz Dyrektora Wydziału Finansów i Budşetu Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z zakresem ich kompetencji.
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2. W ramach zawartego porozumienia Wojewoda ma prawo do swobodnego wstępu do obiektów
i pomieszczeń podmiotu kontrolowanego, wglądu
do wszelkich dokumentów i innych materiałów
związanych z powierzonymi zadaniami podmiotowi
kontrolowanemu, z uwzględnieniem przepisów
o ochronie informacji niejawnych, sprawdzenia
przebiegu określonych czynności, şądania od kierownika i pracowników podmiotu kontrolowanego
ustnych i pisemnych wyjaśnień, zabezpieczenia dowodów.
IV. Postanowienia końcowe
§ 6. 1. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.
2. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia
wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaşności.
§ 7.1. Traci moc porozumienie zawarte w dniu
12 grudnia 2003r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim,
a Prezydentem Miasta Zielonej Góry.
2. Porozumienie wchodzi w şycie z dniem jego
podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
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§ 8. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach.
Załącznik Nr 1
z dnia 15 kwietnia 2011r.
Do porozumienia zawartego w dniu 15 kwietnia
2011r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Miastem
Zielona Góra, reprezentowanym przez Prezydenta
Janusza Kubickiego, w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej określonych w art. 30 ust. 4 i ust. 4a
i art. 32 ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967r.
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 z póŝn.
zm.)
Stosownie do § 2 ust. 3 przedmiotowego Porozumienia informuję, iş w 2011 roku wysokość dotacji
celowej przekazywanej z budşetu państwa na zadania bieşące realizowane przez Powiat na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej
w dz. 750, rozdz. 75045, § 2120, dla Miasta Zielona
Góra wynosi 19.500,- zł (słownie: dziewiętnaście
tysięcy pięćset złotych).
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Egzemplarze bieşące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, moşna 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 sprzedaşy Lubuskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 730 - 1530, Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami wyłoşone są do
powszechnego wglądu redakcji Dziennika Urzędowego, w bibliotece Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Delegaturze Lubuskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy urzędu.
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