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UCHWAŁA NR III/11/2010
RADY GMINY BOGDANIEC
z dnia 29 grudnia 2010r.
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalności pożytku publicznego w Gminie Bogdaniec na rok 2011
Na podstawie art. 5a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, uchwala się, co następuje:
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. Program współpracy Gminy Bogdaniec,
z podmiotami prowadzącymi działalność poşytku
publicznego na rok 2011, zwany dalej „programem”, jest elementem lokalnego systemu szeroko
rozumianej polityki społecznej.

3) wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych oraz wykorzystanie ich moşliwości,
4) stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców Gminy Bogdaniec,
5) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów.
Rozdział III
Zasady współpracy
§ 6. Współpraca Gminy z podmiotami programu
odbywa się w oparciu o zasady:

§ 2. Program określa obszary – zadania priorytetowe, formy, zasady i zakres współpracy organów
samorządowych Gminy Bogdaniec, zwanej dalej
„gminą”, z podmiotami prowadzącymi działalność
poşytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi, zwanymi dalej „organizacjami”, w okresie od
1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

1) partnerstwa,

§ 3. Program współpracy dotyczy organizacji
prowadzących działalność na terenie gminy i dla jej
mieszkańców.

6) uczciwej konkurencji.

Rozdział II

2) pomocniczości,
3) efektywności,
4) jawności,
5) suwerenności stron,

Rozdział IV
Zakres przedmiotowy współpracy

Cel główny i cele szczegółowe

§ 7. Program obejmuje zadania w zakresie:

§ 4. Głównym celem programu jest efektywna
i skuteczna realizacja przez gminę zadań własnych,
we współpracy z podmiotami programu oraz budowanie partnerstwa między gminą i organizacjami.

1) upowszechnienia kultury fizycznej i sportu;

§ 5. Celami szczegółowymi programu są:
1) poprawa jakości şycia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Bogdaniec,
2) integracja podmiotów realizujących zadania
publiczne,

a) organizacji przedsięwzięć dotyczących sportu
dla wszystkich;
b) organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych;
2) turystyki, krajoznawstwa
dzieci i młodzieşy;

oraz

wypoczynku

a) organizacji imprez turystycznych oraz wypoczynku dzieci i młodzieşy;
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b) wyznaczenia i odnawiania szlaków turystycznych;
c) wydawnictwa promocyjnego (materiały reklamowe);
d) organizacji imprez promocyjnych;
3) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
i seniorów;
a) prowadzenie form działalności edukacyjnej,
zdrowotnej, kulturalnej, twórczej i krajoznawczo – turystycznej dla seniorów,
b) włączenie seniorów do systemu kształcenia
ustawicznego poprzez stymulowanie rozwoju
osobowego oraz sprawności intelektualnej
i fizycznej,
c) wspieranie działań kulturalnych, ekologicznych i rehabilitacyjnych seniorów.
Rozdział V
Priorytetowe zadania publiczne
§ 8. W roku 2011 roku za priorytetowe obszary
współpracy przyjmuje się zadania:

Poz. 1484

2) finansowe formy współpracy:
a) udzielanie dotacji na realizację zadań publicznych;
b) dofinansowanie zadań zgłoszonych przez organizację.
Rozdział VII
Sposób realizacji programu
§ 10. 1. Gmina będzie zlecać realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym
uprawnionym podmiotom, których działalność statutowa jest zgodna z zakresem zlecanego zadania.
2. Procedura zlecania zadań publicznych będzie
przebiegała zgodnie z przepisami ustawy.
3. Zlecenie zadań publicznych podmiotom programu moşe nastąpić w drodze otwartego konkursu
ofert lub na zasadach określonych w odrębnych
przepisach.
§ 11. Informację o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert Wójt Gminy publikuje:
1) na stronie internetowej urzędu gminy,

1) upowszechnienie kultury fizycznej i sportu;

2) biuletynie informacji publicznej,

2) wypoczynek dzieci i młodzieşy;

3) na tablicy ogłoszeń urzędu gminy.

3) wspieranie działań prowadzonych na rzecz seniorów.
Rozdział VI
Formy współpracy
§ 9. Formy współpracy gminy z organizacjami:
1) niefinansowe formy współpracy:
a) przekazywanie informacji o planowanych
kierunkach działalności i współdziałanie
w celu zharmonizowania tych kierunków,
b) konsultowanie projektów uchwał w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacji,
c) tworzenie w miarę potrzeby wspólnych zespołów problemowych o charakterze doradczym lub inicjatywnym, złoşonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów uprawnionych oraz przedstawicieli
organów samorządowych,
d) udostępnianie lokali komunalnych na spotkania organizacji,
e) informowanie o moşliwościach pozyskiwania
przez organizacje pozarządowe środków finansowych z innych ŝródeł,
f)

propagowanie działalności organizacji pozarządowych w środkach masowego przekazu,
w gazetce „Wieści z Bogdańca” oraz na stronach internetowych gminy.

Rozdział VIII
Tryb powołania i zasady działania komisji
konkursowych do opiniowania ofert w otwartych
konkursach ofert
§ 12. 1. Wójt Gminy powołuje komisję konkursową i wyznacza przewodniczącego komisji w drodze zarządzenia.
2. Komisja konkursowa działa w oparciu o właściwe ustawy oraz zasady: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej
konkurencji i jawności.
3. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert:
1) ocenia moşliwość realizacji zadania przez organizacje;
2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu
rzeczowego zadania;
3) uwzględnia wysokość środków publicznych
przeznaczonych na realizację zadania;
4) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania
i kwalifikacje osób, przy udziale których wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne;
5) uwzględnia planowany przez organizację udział
środków własnych lub środków pochodzących
z innych ŝródeł na realizację zadania publicznego;
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6) uwzględnia planowany przez organizację wkład
rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy
Bogdaniec w biuletynie informacji publicznej.
Rozdział X

7) przedkłada Wójtowi Gminy propozycje ofert do
akceptacji.
4. Decyzję o wyborze podmiotów programu, które uzyskają dotację oraz o jej wysokości podejmuje
Wójt Gminy w drodze zarządzenia.

Poz. 1484, 1485

Wysokość środków przeznaczonych na realizację
programu
§ 14. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przez organizacje
w 2011 roku ustala się na kwotę 50.000zł.

Rozdział IX

Rozdział XI

Sposób oceny realizacji programu

Postanowienia końcowe

§ 13. 1. Gmina w trakcie wykonywania zadania
przez organizacje sprawuje kontrolę prawidłowości
wykonywania zadania, w tym wydatkowania przekazanych na realizację celu środków finansowych.
2. W ramach kontroli upowaşniony pracownik
Urzędu Gminy moşe badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie
dla oceny prawidłowości wykonywania zadania.
3. Kontrolowany na şądanie kontrolującego jest
zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty
i inne nośniki informacji w terminie określonym
przez sprawdzającego.
4. Kontrola moşe odbyć się w siedzibach organizacji, którym w ramach konkursu czy teş trybu małych zleceń wskazano realizację zadania, jak
i w miejscach realizacji zadań.
5. Urząd Gminy moşe şądać częściowych sprawozdań z wykonywanych zadań. Organizacje realizujące zlecone zadania zobowiązane są do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo –
księgowej środków finansowych otrzymanych na
realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi
z ustawy.
6. W terminie do dnia 30 kwietnia kaşdego roku,
Wójt Gminy przedkładać będzie Radzie Gminy
sprawozdanie z realizacji programu współpracy za
rok poprzedni. Sprawozdanie z realizacji programu

§ 15. Wnioski, uwagi i propozycje dotyczące
funkcjonowania programu współpracy moşna zgłaszać Wójtowi Gminy, za pośrednictwem Skarbnika
Gminy.
§ 16. Uchwała podlegała procedurze określonej
w uchwale Nr XXVIII/247/2010 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia
sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bogdaniec.
§ 18. Traci moc uchwała Nr XX/180/2009 z dnia
15 września 2009r. w sprawie przyjęcia programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalności poşytku
publicznego w Gminie Bogdaniec na rok 2010.
§ 19. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od
dnia 1 stycznia 2011r.
Przewodnicząca Rady
Janina Mirosława Cytlak
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UCHWAŁA NR V.32.2011
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY
z dnia 29 marca 2011r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 20
ust. 1 i art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.) oraz w związku z uchwałą Nr XXXVII/210/2009 z dnia 29 grudnia 2009r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica, po stwierdzeniu zgodności ze

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica, uchwalonego
uchwałą Nr XXXVII/183/06 Rady Miejskiej w Łęknicy
z dnia 11 kwietnia 2006 roku w sprawie uchwalenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica,
zmienionego uchwałą Nr XLVII/266/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 paŝdziernika 2010 roku,
uchwałą Nr XLVII/267/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy
z dnia 29 paŝdziernika 2010 roku oraz uchwałą
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Nr XLVII/268/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia
29 paŝdziernika 2010 roku, Rada Miejska w Łęknicy
uchwala, co następuje:
DZIAŁ I
USTALENIA OGÓLNE
§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica.
2. Integralną częścią niniejszej uchwały są załączniki:
1) Nr 1a – rysunek planu w skali 1:2000,
2) Nr 1b – 1j – rysunek planu w skali 1:1000,
3) Nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia
uwag do projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica,
4) Nr 3 – rozstrzygniecie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.
§ 2. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej
uchwały jest mowa o:
1) planie – naleşy przez to rozumieć miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały,
2) przepisach odrębnych – naleşy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,
3) rysunku planu – naleşy przez to rozumieć graficzny zapis planu, będący załącznikiem graficznym o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2,
4) liniach rozgraniczających – naleşy przez to rozumieć linie na rysunku planu rozdzielające tereny o róşnym przeznaczeniu lub róşnych zasadach zagospodarowania,
5) terenie – naleşy przez to rozumieć obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi o przeznaczeniu określonym symbolem
literowym i numerem,

Poz. 1485
wierzchni zajętej przez grunt rodzimy pokryty
roślinnością
oraz
wody
powierzchniowe
w ogólnej powierzchni działki budowlanej,

10) urządzeniach towarzyszących – naleşy przez to
rozumieć obiekty technicznego wyposaşenia
i infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne,
ciągi piesze, ścieşki rowerowe, parkingi i garaşe
oraz inne urządzenia pełniące słuşebną rolę
wobec przeznaczenia podstawowego,
11) nieprzekraczalnej linia zabudowy – naleşy przez
to rozumieć linię którą nie moşe przekroczyć
şadna ściana zabudowy, przy czym zabudowa
nie musi być usytuowana na tej linii, okapy
i gzymsy mogą przekroczyć tę linię o nie więcej
niş 0,5m, a balkony, galerie, werandy, wykusze,
zadaszenia wejściowe, tarasy lub schody zewnętrzne o nie więcej niş 2,5m.; nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotyczą urządzeń,
obiektów i sieci infrastruktury technicznej,
ogrodzeń i małej architektury oraz nośników
reklamowych,
12) obowiązującej linii zabudowy – naleşy przez to
rozumieć linię, na której naleşy posadowić co
najmniej 80% frontowej elewacji budynku. Dopuszczalne jest lokalizowanie poza obowiązującą linią zabudowy innych elementów budynku,
takich jak schody, balkony, wykusze i inne,
13) usługach – naleşy przez to rozumieć działalności w dziedzinach: handlu detalicznego i hurtowego, gastronomii, kultury i rozrywki, sportu
i rekreacji, turystyki (w tym pensjonaty), obsługi komunikacji, siedzib stowarzyszeń, związków, izb zawodowych i gospodarczych, instytucji gospodarczych, środków masowej komunikacji i łączności oraz innych, których powyşsze
grupy nie dotyczą bezpośrednio, a mają charakter usługi i obsługi.
2. Nie zdefiniowane pojęcia naleşy rozumieć
zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 3. 1. Obowiązującymi ustaleniami rysunku planu są:
1) granica opracowania,

6) przeznaczeniu podstawowym terenu – naleşy
przez to rozumieć takie przeznaczenie, które
powinno przewaşać na danym terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi,

2) linie rozgraniczające,

7) przeznaczeniu uzupełniającym terenu – naleşy
przez to rozumieć takie przeznaczenie, inne niş
podstawowe, które stanowi uzupełnienie lub
wzbogaca przeznaczenie podstawowe, jednocześnie nie kolidując z nią lub nie wykluczając
moşliwości zagospodarowania terenu w sposób określony przeznaczeniem podstawowym,

5) nieprzekraczalne linie zabudowy.

8) wskaŝniku terenu zabudowanego – naleşy przez
to rozumieć udział procentowy sumy powierzchni zabudowanych przez budynki i budowle w ogólnej powierzchni działki budowlanej,
9) wskaŝniku terenu biologicznie czynnego – naleşy przez to rozumieć udział procentowy po-

3) przeznaczenia terenów,
4) obowiązujące linie zabudowy,
2. Pozostałe elementy rysunku mają charakter
informacyjny, sugerujący określone rozwiązania
przestrzenne i regulacyjne.
3. Na terenie opracowania planu obowiązują
ustalenia przepisów odrębnych.
§ 4. 1. W dziale II wprowadzono:
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
2) zasady ochrony środowiska, przyrody,
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3) zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego, zabytków,

materiałów imitujących tradycyjne materiały
wykończeniowe,

4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych,

3) zakaz stosowania materiałów wykończeniowych typu blacha trapezowa, falista, siding za
wyjątkiem budynków związanych z działalnością produkcyjną, magazynową, składową,
rzemieślniczą i budynków infrastruktury technicznej,

5) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości,
6) szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy,
7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu układu komunikacyjnego,
8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej.
2. W dziale III wprowadzono ustalenia dotyczące
przeznaczenia terenów oraz szczegółowe warunki,
parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy
i zagospodarowania terenu, dla poszczególnych
terenów wyznaczonych w planie.
3. W dziale IV wprowadzono ustalenia końcowe,
w tym jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości
terenu.
4. Nie określa się ustaleń i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających
ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, a takşe naraşonych na niebezpieczeństwo
powodzi oraz zagroşonych osuwaniem się mas
ziemnych, z uwagi na brak występowania zagadnień
na terenie opracowania planu.
DZIAŁ II
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA CAŁEGO
OBSZARU OPRACOWANIA
Rozdział 1
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
§ 5. 1. Wprowadza się obowiązek zachowania historycznego
kształtu
przestrzennego
obszaru
w nawiązaniu do terenów sąsiednich, jego charakteru funkcjonalnego oraz maksymalne utrzymanie
zabytkowej substancji budowlanej, utrzymanie historycznego charakteru zabudowy tj. w szczególności układ ulic, placów, linie zabudowy, gabaryty budynków, kształt dachu, usytuowanie na działce, linie
podziału parcelacyjnego.
2. Zakazuje się lokalizacji obiektów naruszających kompozycję krajobrazową obszaru oraz terenów sąsiadujących.
3. Rozwiązania architektoniczne budynków nowo
wznoszonych i istniejących przekształcanych winny
uwzględniać następujące elementy:
1) fasady budynków nowo wznoszonych i przekształcanych muszą stanowić jedność wizualną
pod względem kształtu, koloru, kompozycji
i detalu elewacji,
2) stosowanie tradycyjnych materiałów wykończeniowych, w szczególności: dachówka, cegła,
kamień, drewno z dopuszczeniem stosowania

4) zakaz realizacji dachów o przesuniętej w pionie
kalenicy oraz o niesymetrycznych spadkach połaci,
5) stosowanie dla tynków bieli oraz barw o niskich
stopniach nasycenia,
6) stosowanie dla pokryć dachowych barw o wysokich stopniach nasycenia – czerwonej, szarej,
brązowej z dopuszczeniem stosowania barw
nasyconych dla małych płaszczyzn,
7) stosowanie do kolorystyki detalu architektonicznego i towarzyszącego, w tym balustrad
balkonów, schodów zewnętrznych, podestów,
krat zabezpieczających, rynien dachowych barw
neutralnych z dopuszczeniem stosowania barw
o tym samym odcieniu jak na tynku ale
o wyşszym stopniu nasycenia,
8) rytm otworów w lokalach usługowych powinien nawiązywać do rytmu otworów okiennych
w całej elewacji budynku,
9) dopuszcza się stosowanie krat lub şaluzji zabezpieczających, markiz z zastrzeşeniem, iş muszą stanowić jedność wizualną pod względem
kolorystyki z fasadą budynku,
10) ogrodzenia działek widoczne od strony ulicy
lub innych przestrzeni publicznych naleşy wykonywać dostosowując rozwiązania materiałowe i kolorystyczne do cech architektury budynków,
11) zakaz budowy murów granicznych od strony
ulic,
12) zakaz uşywania prefabrykatów betonowych
w ogrodzeniach.
4. Forma i gabaryty budynków oraz ich usytuowanie w obrębie działki wraz z innymi elementami
zagospodarowania – jak ogrodzenia, zieleń lub
obiekty małej architektury, naleşy kształtować
w dostosowaniu do cech lokalnego krajobrazu i wartościowych elementów występującej w okolicy architektury z uwzględnieniem:
1) lokalizowania zabudowy z zachowaniem określonych przez ustalenia planu w dziale III parametrów i wskaŝników oraz wyznaczonych na
rysunku planu obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy,
2) na działkach dla których nie określono linii zabudowy budynki naleşy sytuować w sposób
zapewniający optymalne nasłonecznienie terenu działek i minimalizację zacienienia sąsiednich nieruchomości oraz na zasadach ogólnych
określonych w przepisach odrębnych.
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5. Zasady dotyczące umieszczania znaków informacji:
1) znaki informacji wizualnej muszą harmonizować z charakterem miejsca lub obiektu, a ich
umieszczanie w strefie ingerencji konserwatorskiej „B” kaşdorazowo podlega zaopiniowaniu
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
2) znaki informacji wizualnej w celach reklamowych winny być umieszczane w strefie frontowej budynków, na poziomie kondygnacji przeznaczonych pod usługi i dostosowane swymi
wymiarami do gabarytów budynków,
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nie akcji ratowniczych przeciwpoşarowych, poprzez
zapewnienie zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpoşarowych oraz dróg przeciwpoşarowych,
zgodnie z przepisami odrębnymi.
7. Ustala się dopuszczalne poziomy hałasu określone w obowiązujących przepisach odrębnych dla
terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem
3MN1, 3MN2 i 3MN3 – jak dla terenów zabudowy
mieszkaniowej.
8. W granicach określonych na rysunku planu
ustala się ochronę złoşa węgla brunatnego, zgodnie
z przepisami szczególnymi.

3) zakazuje się umieszczania reklam wielkogabarytowych typu billboard w strefie ingerencji
konserwatorskiej „B” oraz poza strefą ingerencji konserwatorskiej na terenach istniejącej
projektowanej
zabudowy
mieszkaniowej
i usługowej, dróg publicznych – lokalnych i dojazdowych, obsługujących tereny zabudowy
mieszkaniowej oraz usługowej,

9. Na terenie objętym planem dopuszcza się
wszelkie działania na rzecz poprawy stanu środowiska niezaleşnie od tego czy są one bezpośrednio
związane z ustaloną funkcją terenu.

4) dopuszcza się umieszczanie znaków informacji
wizualnej na ogrodzeniu frontowym nieruchomości z zastrzeşeniem, iş nie mogą być wyşsze
niş ogrodzenie i zajmować nie więcej niş
20% długości ogrodzenia.

§ 7. 1. Na obszarze planu, w granicach oznaczonych na rysunku, ustala się ochronę konserwatorską
obszaru w granicach strefy ingerencji konserwatorskiej „B”.

Rozdział 2
Zasady ochrony środowiska, przyrody
§ 6. 1. Ustala się obowiązek zdjęcia i zabezpieczenia próchniczej warstwy gleby z części gruntów
przeznaczonej pod obiekty budowlane oraz powierzchnie utwardzone zgodnie z przepisami odrębnymi.
2. Ustala się ograniczenie uciąşliwości działalności usługowej w zakresie emisji hałasu, wibracji,
zanieczyszczeń powietrza, substancji złowonnych
oraz nie jonizującego promieniowania elektromagnetycznego, do granic własności terenu określonych tytułem prawnym, na których jest lokalizowana.
3. Ustala się zakaz lokalizowania przedsięwzięć
mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.
4. Lokalizacja planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga przeprowadzenia postępowania
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko według przepisów odrębnych.
5. Ustala się obowiązek wykonania nawierzchni
terenów komunikacji i parkingów w sposób uniemoşliwiający przenikanie zanieczyszczeń ropopochodnych i chemicznych do podłoşa i wód gruntowych. W przypadku występowania wyşej wymienionych zagroşeń na terenach częściowo utwardzonych lub nie utwardzonych ustala się obowiązek
zabezpieczenia środowiska gruntowo – wodnego
przed infiltracją zanieczyszczeń.
6. W obszarze opracowania planu obowiązuje
zapewnienie warunków umoşliwiających prowadze-

Rozdział 3
Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego, zabytków

2. W granicach strefy ingerencji konserwatorskiej „B” rygorom ochrony podlegają podstawowe
elementy historycznego rozplanowania urbanistycznego, w ramach których ustala się:
1) lokalizowanie obiektów bazy turystyczno – usługowej,
2) dopuszczenie wysokości zabudowy do 3 kondygnacji,
3) nawiązywanie nowych budynków stylem do
architektury łuşyckiej,
4) przeznaczanie parterów budynków na sklepy,
punkty usługowe i zakłady gastronomiczne.
3. Na terenie strefy ingerencji konserwatorskiej
„B” pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wymagają:
1) prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru,
2) wykonywanie robót w otoczeniu zabytku,
3) prowadzenie badań konserwatorskich zabytku
wpisanego do rejestru,
4) prowadzenie badań architektonicznych zabytku
wpisanego do ewidencji,
5) prowadzenie badań archeologicznych,
6) przemieszczanie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru,
7) dokonywanie podziału zabytku nieruchomego
wpisanego do rejestru, zmiana przeznaczenia
zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu korzystania z niego,
8) umieszczania na zabytku wpisanym do rejestru
urządzeń technicznych tablic, reklam, oraz na-
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pisów, podejmowanie innych działań które
mogłyby prowadzić do naruszenia substancji
lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru.
4. Na całym obszarze objętym planem ustala się
obowiązek kształtowania zabudowy i zagospodarowania przestrzennego w sposób nie kolidujący
z ekspozycją terenu i obszarów sąsiadujących oraz
z zachowaniem szczególnej dbałości o lokalny krajobraz kulturowy.
5. Dopuszcza się objęcie gminną ewidencją zabytków obiektów na podstawie przepisów odrębnych.
6. Wszystkie odkryte w czasie prac ziemnych
przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome
i nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie
prawnej zgodnie z przepisami odrębnymi.
Rozdział 4
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych
§ 8. 1. Obszary przestrzeni publicznej obejmują
tereny ulic publicznych wraz z przylegającymi do
nich bezpośrednio terenami w granicach wyznaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnymi oraz
obowiązującymi liniami zabudowy.
2. Dla obszaru przestrzeni publicznej ustala się:
1) wzbogacenie kompozycji przestrzennej elementami małej architektury, zieleni, akcentami plastycznymi, kompozycją podłogi wnętrz urbanistycznych,
oświetleniem
ulicznym
itp.
w nawiązaniu do historycznej tradycji miejsca,
2) elementy uşytkowe, w szczególności lampy
oświetleniowe, słupy ogłoszeniowe, ławki,
elementy dekoracyjne i uşytkowe, dla aranşacji
sezonowych, kosze na śmieci; elementy zagospodarowania terenu, w tym centralnej przestrzeni publicznej, wydzielonych ciągów pieszych i pieszo jezdnych muszą mieć ujednolicony charakter , nawiązujący do tradycji miejsca (co najmniej w ramach zamkniętych wnętrz
urbanistycznych np. placu, ulicy, pasaşu)
z zastrzeşeniem, iş w strefie ingerencji konserwatorskiej „B” kaşdorazowo muszą uzyskać
pozytywną opinię konserwatorską Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
3) wzdłuş linii rozgraniczających dróg publicznych
dopuszcza się lokalizację ogrodzenia przy zachowaniu jednakowej wysokości lub wzajemnym dostosowaniu wysokości odcinków ciągów ogrodzeń jednak nie wyşszych niş 1,5m od
poziomu terenu.
Rozdział 5
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału
nieruchomości
§ 9. 1. W ramach planu nie wyznacza się terenów objętych postępowaniem scalania i wtórnego
podziału nieruchomości.
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2. Dopuszcza się wtórny podział działek na terenach zainwestowanych zgodnie z warunkami jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
oraz z zapewnieniem dostępu do drogi publicznej
dla podzielonych nieruchomości zgodnie z przepisami odrębnymi.
3. Pod urządzenia infrastruktury technicznej oraz
w celu wytyczenia dróg wewnętrznych, ciągów pieszych, rowerowych, miejsc postojowych lub budowy przepompowni ścieków, dodatkowych stacji
transformatorowych dopuszcza się wydzielenie działek o wielkościach i na warunkach wynikających
z przepisów odrębnych.
4. Ustala się minimalną szerokość frontu działki
budowlanej dla budynków wolnostojących 18m, za
wyjątkiem działek wydzielanych na polepszenie zagospodarowania działek przyległych.
5. Ustala się minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek budowlanych 800m2, za wyjątkiem działek wydzielanych na polepszenie zagospodarowania działek przyległych.
6. Ustala się minimalną szerokość wydzielonego
dojazdu w zaleşności od liczby wydzielanych działek:
1) do 2 działek – 5m,
2) powyşej 2 działek – 6m.
7. Warunek obsługi wydzielonej działki budowlanej uznaje się za spełniony, jeśli styka się ona co
najmniej z niepubliczną drogą wewnętrzną o minimalnej szerokości 5m.
Rozdział 6
Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy
§ 10. 1. Wszystkie obiekty o wysokości równej
i większej niş 50m nad poziomem terenu, stanowią
przeszkody lotnicze i ze względu na zapewnienie
warunków bezpieczeństwa ruchu cywilnych statków
powietrznych muszą być uzgadnianie z Prezesem
Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
2. Pozostałe zasady i warunki zagospodarowania
terenów są określone w przepisach szczegółowych
dla poszczególnych terenów, zawartych w Dziale III
uchwały.
3. Nie wyznacza się terenów dla których obowiązuje zakaz zabudowy.
Rozdział 7
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu
układu komunikacyjnego
§ 11. 1. Dla obsługi komunikacyjnej ustala się
obsługę poprzez ustala się układ komunikacyjny
z przeznaczeniem podstawowym oraz parametrami
i klasyfikacją dróg ustalonymi w dziale III, drogi zlokalizowane poza granicami opracowania planu oraz
tereny dróg wewnętrznych realizowanych na warunkach określonych w § 11 ust. 5.
2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 3KD1 i 3KD2 nie przewiduje się włącze-
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nia komunikacyjnego do drogi krajowej, zlokalizowanej poza granicami opracowania.
3. Obsługę komunikacyjną terenów oznaczonych
na rysunku planu symbolami 3U1, 3U2 i 3P1 naleşy
realizować wspólnie z terenami sąsiednimi, zlokalizowanymi poza granicami opracowania planu.
4. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 3U2 i 3U3 nie przewiduje się włączenia
komunikacyjnego do drogi krajowej.
5. Na obszarze planu dopuszcza się realizację
dróg wewnętrznych. W przypadku ich realizacji ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu:
1) minimalną szerokość w liniach rozgraniczających 5m,
2) dopuszcza się jednoprzestrzenne zagospodarowanie jezdni oraz ciągu pieszego,
3) dopuszcza się wprowadzenie zieleni izolacyjnej
i ozdobnej,
4) dopuszcza się lokalizację nie ograniczających
bezpieczeństwa ruchu reklam, obiektów małej
architektury,
5) dopuszcza się wprowadzenie elementów infrastruktury technicznej pod warunkiem uzyskania
uzgodnienia z zarządcą drogi.
6. Ustala się następującą minimalną liczbę
miejsc postojowych:
1) obiekty handlowe – 1 miejsce postojowe na
25m2 powierzchni uşytkowej,
2) pozostałe obiekty usługowe oraz obiekty produkcyjne – 1 miejsce postojowe na 50m2 powierzchni uşytkowej.
Rozdział 8
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu
infrastruktury technicznej
§ 12. 1. Ustala się ogólne zasady uzbrojenia terenu w infrastrukturę techniczną:
1) docelowo przyjmuje się zasadę, iş wszystkie
nowe liniowe elementy infrastruktury technicznej, poza przyłączami do poszczególnych obiektów, powinny być usytuowane pod ziemią (linie
elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia oraz telefoniczne wyłącznie kablowe)
oraz maja przebiegać w liniach rozgraniczających dróg i ulic, lub innych przestrzeniach publicznych, w uzgodnieniu z zarządcami dróg.
W sytuacjach uzasadnionych względami technicznymi bądŝ bezpieczeństwa dopuszcza się
przeprowadzenie sieci poza układem ulic pod
warunkiem zachowania ustaleń przepisów odrębnych obowiązujących przy projektowaniu
sieci,
2) wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elektryczną, sieć telekomunikacyjną, odprowadzania ścieków oraz lokalizacji urządzeń technicznych na terenie objętym planem wymagają
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uzyskania warunków technicznych od właściwych administratorów sieci.
2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

1) zaopatrzenie dla celów bytowo-gospodarczych,
technologicznych i przeciwpoşarowych z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej,
2) rozbudowę sieci wodociągowej z zapewnieniem zaopatrzenia w wodę na cele przeciwpoşarowe, w tym średnice nominalne przewodów
wodociągowych oraz hydrantów, zgodnie
z przepisami odrębnymi,
3) rozbudowę sieci na terenach nowego zainwestowania według warunków technicznych
uzgodnionych z administratorem.
3. W zakresie odprowadzenia i oczyszczenia
ścieków bytowych oraz komunalnych ustala się:
1) zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do gruntu, cieków powierzchniowych oraz
wód podziemnych,
2) realizację i rozbudowę sieci kanalizacji z odprowadzeniem do oczyszczalni ścieków.
4. W zakresie odprowadzenia wód deszczowych
ustala się:
1) realizację i rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie opracowania,
2) obowiązek, przed odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej lub rozprowadzeniem po terenie inwestora, zneutralizowania substancji ropopochodnych lub chemicznych, w lokalnych
urządzeniach oczyszczających,
3) obowiązek utwardzania i skanalizowania terenów, na których moşe dojść do zanieczyszczenia powierzchni substancjami ropopochodnymi, chemicznymi i olejami,
4) dopuszcza się rozprowadzenie wód deszczowych po terenie inwestora zgodnie z przepisami odrębnymi,
5) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych
do cieków wód powierzchniowych, lokalną siecią kanalizacyjną, na warunkach określonych
przez zarządcę cieku,
6) odprowadzenie do kanalizacji deszczowej odpływów z powierzchni dachów obiektów kubaturowych.
5. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się
zaopatrzenie w ciepło w oparciu o indywidualne
i grupowe instalacje zasilane gazem, energią elektryczną i innymi paliwami niskoemisyjnymi.
6. W zakresie zaopatrzenia w sieć telekomunikacyjną ustala się budowę oraz rozbudowę obiektów
i urządzeń telekomunikacyjnych w oparciu o przepisy odrębne.
7. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:
1) dopuszcza się budowę nowych sieci gazowych,
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2) dopuszcza się stosowanie indywidualnych
zbiorników zaopatrzenia w gaz płynny, pod warunkiem spełnienia przepisów odrębnych.
8. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną
ustala się:
1) zaopatrzenie z istniejącej sieci elektroenergetycznej,
2) rozbudowę sieci elektrycznej wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi według technicznych warunków przyłączenia, uzgodnionych z administratorem sieci.
9. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów
obowiązują zasady określone w przepisach odrębnych i obowiązującym planie gospodarki odpadami.
Rozdział 9
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenów
§ 13. Nie przewiduje się tymczasowego zagospodarowania, urządzania i uşytkowania terenów
w granicach planu.
DZIAŁ III
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA TERENÓW
WYZNACZONYCH PLANEM
§ 14. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 3MN1, 3MN2, 3MN3 ustala się:
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a) wysokość zabudowy mieszkaniowej nie moşe przekroczyć istniejących budynków na terenie, maksymalna wysokość nowej zabudowy 3 kondygnacje nadziemne w tym poddasze uşytkowe, jednak nie więcej niş 9m,
b) wysokość zabudowy gospodarczej i garaşy
wolnostojących 1 kondygnacja, jednak nie
więcej niş 6m,
c) dla nowej zabudowy ustala się stosowanie
wywaşonych, prostych brył o dostosowanych proporcjach (wraz z kształtem dachu)
kaşdorazowo do istniejącego otoczenia oraz
wartościowych elementów miejscowej tradycji budowlanej i krajobrazu,
d) dla nowej zabudowy ustala się stosowanie
dachów o geometrii nawiązującej do sąsiadującej zabudowy, płaskich lub o symetrycznych kątach nachylenia połaci, przy czym kąt
nachylenia dla zabudowy mieszkaniowej od
35° do 45° oraz dla zabudowy gospodarczej
i garaşowej od 30° do 45°,
e) w przypadkach łączenia budynków gospodarczych i garaşy z budynkiem mieszkalnym,
naleşy stosować identyczne kąty nachylenia
połaci w przedziale takim jak określono dla
zabudowy mieszkaniowej,
f)

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy
mieszkaniowej o niskiej intensywności,

w modernizowanych lub remontowanych
budynkach dopuszcza się zachowanie istniejącej wysokości oraz kształtu dachu i kąta nachylenia połaci dachowych,

2) przeznaczenie uzupełniające: działalność usługowa, prowadzona jako towarzysząca podstawowej funkcji mieszkaniowej na nieruchomości, wyłącznie na zasadzie wykorzystania części
parteru budynku mieszkalnego z wyłączeniem
terenu działki i zlokalizowanych na niej zabudowaniach gospodarczych, zieleń urządzona,
drogi wewnętrzne, ciągi piesze, ścieşki rowerowe, parkingi, urządzenia towarzyszące,

g) dopuszcza się stosowanie dachów płaskich
dla obiektów usługowych, urządzeń infrastruktury technicznej i obsługi terenu, takich
jak stacje transformatorowe, osłony śmietnikowe lokalizowanych we wnętrzu kwartału
zabudowy,

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

i)

maksymalny wskaŝnik terenu zabudowanego: 30% powierzchni działki,

a) ustala się zakaz lokalizowania obiektów zaliczanych do przedsięwzięć mogących zawsze
znacząco oddziaływać na środowisko oraz
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej,

j)

minimalny wskaŝnik terenu biologicznie
czynnego: 60% powierzchni działki,

b) obowiązek zapewnienia dla zabudowy
mieszkaniowej nie mniej niş 1 miejsca postojowe na lokal mieszkalny lub 1 garaş na lokal
mieszkalny,

l)

c) w przypadku lokalizacji usług ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie własności dodatkowych miejsc postojowych dla samochodów uşytkowników stałych i przebywających okresowo na warunkach określonych
w § 11 ust. 6,
4) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy
i zagospodarowania terenu:

h) ustala się zakaz realizacji budynków mieszkalnych w formie parterowego obiektu z płaskim dachem,

k) ustala się minimalną nieprzekraczalną linię
zabudowy 5m od linii rozgraniczających wydzielanych dróg wewnętrznych,
dla terenu 3MN1 wyznacza się obowiązującą
linię zabudowy według rysunku planu dla zachowania układu urbanistycznego;

m) zieleń urządzoną naleşy kształtować jako niską, średnią i wysoką o charakterze zieleni
towarzyszącej i ozdobnej.
§ 15. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 3M1 ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy
mieszkaniowej,
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2) zagospodarowanie wspólnie z terenami przyległymi, zlokalizowanymi poza granicami opracowania,
3) dopuszcza się wprowadzenie zieleni izolacyjnej
i ozdobnej,
4) dopuszcza się lokalizację nie ograniczających
bezpieczeństwa ruchu reklam, obiektów małej
architektury,
5) dopuszcza się wprowadzenie elementów infrastruktury technicznej.
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d) dla nowej zabudowy ustala się stosowanie
dachów o geometrii nawiązującej do sąsiadującej zabudowy, płaskich lub o symetrycznych kątach nachylenia połaci, przy czym kąt
nachylenia dla zabudowy mieszkaniowej od
30° do 45°,
e) dopuszcza się stosowanie indywidualnych
rozwiązań, o dostosowanych proporcjach
wraz z kształtem dachu, do otaczającej zabudowy,
f)

§ 16. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 3U1, 3U2, 3U3 ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa,
2) przeznaczenie uzupełniające: funkcja mieszkaniowa, w ramach obsługi działalności związanej
z przeznaczeniem podstawowym, zieleń urządzona, drogi wewnętrzne, ciągi piesze, ścieşki
rowerowe, parkingi, urządzenia towarzyszące,
3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) ustala się zakaz lokalizowania obiektów zaliczanych do przedsięwzięć mogących zawsze
znacząco oddziaływać na środowisko oraz
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej,
b) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 3U2 i 3U3 zlokalizowane są w strefie
oddziaływania ponadnormatywnego hałasu
i wymagają realizacji zabezpieczeń minimalizujących oddziaływanie hałasu zgodnie
z przepisami odrębnymi,
c) w przypadku lokalizacji usług ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie własności dodatkowych miejsc postojowych dla samochodów uşytkowników stałych i przebywających okresowo na warunkach określonych
w § 11 ust. 6,
4) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy
i zagospodarowania terenu:
a) wysokość zabudowy nie moşe przekroczyć
istniejących budynków na terenie, maksymalna wysokość nowej zabudowy 3 kondygnacje nadziemne w tym poddasze uşytkowe, jednak nie więcej niş 9m,
b) dla nowej zabudowy ustala się stosowanie
wywaşonych, prostych brył o dostosowanych proporcjach (wraz z kształtem dachu)
kaşdorazowo do istniejącego otoczenia oraz
wartościowych elementów miejscowej tradycji budowlanej i krajobrazu,
c) dopuszcza się stosowanie indywidualnych
rozwiązań o dostosowanych proporcjach do
otaczającej zabudowy, przy zachowaniu
określonej wysokości zabudowy,

dla terenu oznaczonego symbolem 3U2 dopuszcza się wyłącznie rozbudowę i przebudowę istniejącej zabudowy, z zakazem lokalizacji nowych budynków,

g) maksymalny wskaŝnik terenu zabudowanego: 50% powierzchni działki dla terenów
oznaczonych symbolem 3U1 i 3U3 oraz 15%
powierzchni działki dla terenu oznaczonego
symbolem 3U2,
h) minimalny wskaŝnik terenu biologicznie
czynnego: 30% powierzchni działki dla terenów oznaczonych symbolem 3U1 i 3U3 oraz
75% powierzchni działki dla terenu oznaczonego symbolem 3U2,
i)

ustala się minimalną nieprzekraczalną linię
zabudowy 5m od linii rozgraniczających wydzielanych dróg wewnętrznych,

j)

naleşy zachować minimalne odległości planowanych obiektów budowlanych od dróg
zgodnie z przepisami odrębnymi,

k) zieleń urządzoną naleşy kształtować jako niską, średnią i wysoką o charakterze zieleni
towarzyszącej i ozdobnej.
§ 17. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 3P1 ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa produkcyjna, bazy, składy magazyny,
2) przeznaczenie uzupełniające: zabudowa usługowa, zieleń urządzona, drogi wewnętrzne,
ciągi piesze, ścieşki rowerowe, parkingi, urządzenia towarzyszące,
3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) ustala się zakaz lokalizowania obiektów zaliczanych do przedsięwzięć mogących zawsze
znacząco oddziaływać na środowisko oraz
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej,
b) w przypadku lokalizacji usług ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie własności dodatkowych miejsc postojowych dla samochodów uşytkowników stałych i przebywających okresowo na warunkach określonych
w § 11 ust. 6,
4) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy
i zagospodarowania terenu:
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a) wysokość zabudowy nie moşe przekroczyć
istniejących budynków na terenie, maksymalna wysokość nowej zabudowy 3 kondygnacje nadziemne w tym poddasze uşytkowe, jednak nie więcej niş 15m,
b) dla nowej zabudowy ustala się stosowanie
wywaşonych, prostych brył o dostosowanych proporcjach (wraz z kształtem dachu)
kaşdorazowo do istniejącego otoczenia oraz
wartościowych elementów miejscowej tradycji budowlanej i krajobrazu,
c) dopuszcza się stosowanie indywidualnych
rozwiązań, o dostosowanych proporcjach
wraz z kształtem dachu, do otaczającej zabudowy, przy zachowaniu określonej wysokości
zabudowy,
d) teren naleşy zagospodarować wspólnie z sąsiednimi terenami zabudowy produkcyjnej,
zlokalizowanymi poza granicami opracowania,
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4) dopuszcza się wprowadzenie zieleni izolacyjnej
i ozdobnej,
5) dopuszcza się lokalizację nie ograniczających
bezpieczeństwa ruchu reklam, obiektów małej
architektury,
6) dopuszcza się wprowadzenie elementów infrastruktury technicznej pod warunkiem uzyskania
uzgodnienia z zarządcą drogi,
7) ustala się obowiązek kształtowania terenów
i realizacji inwestycji z zachowaniem szczególnej dbałości i ochroną struktury i kompozycji
zieleni skarpy oraz terenów nadbrzeşnych.
§ 20. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 3KD1, 3KD2 ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny komunikacji
– droga i ścieşka rowerowa,
2) przeznaczenie uzupełniające: tereny komunikacji kolejowej – kolej wąskotorowa,

e) dopuszcza się stosowanie indywidualnych
rozwiązań, o dostosowanych proporcjach
wraz z kształtem dachu, do otaczającej zabudowy,

3) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie
z rysunkiem planu,

f)

5) dopuszcza się lokalizację nie ograniczających
bezpieczeństwa ruchu reklam, obiektów małej
architektury,

maksymalny wskaŝnik terenu zabudowanego: 60% powierzchni działki,

g) minimalny wskaŝnik terenu biologicznie
czynnego: 25% powierzchni działki,
h) ustala się minimalną nieprzekraczalną linię
zabudowy 5m od linii rozgraniczających wydzielanych dróg wewnętrznych,

4) dopuszcza się wprowadzenie zieleni izolacyjnej
i ozdobnej,

6) dopuszcza się wprowadzenie elementów infrastruktury technicznej pod warunkiem uzyskania
uzgodnienia z zarządcą drogi,

zieleń urządzoną naleşy kształtować jako niską, średnią i wysoką o charakterze zieleni
towarzyszącej i ozdobnej.

7) ustala się obowiązek kształtowania terenów
i realizacji inwestycji z zachowaniem szczególnej dbałości i ochroną struktury i kompozycji
zieleni skarpy.

§ 18. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 3KDL1, 3KDL2 ustala się:

§ 21. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 3KDW1, 3KDW2 ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny dróg lokalnych,

1) przeznaczenie podstawowe: droga wewnętrzna,

i)

2) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie
z rysunkiem planu,
3) dopuszcza się wprowadzenie zieleni izolacyjnej
i ozdobnej,
4) dopuszcza się lokalizację nie ograniczających
bezpieczeństwa ruchu reklam, obiektów małej
architektury,
5) dopuszcza się wprowadzenie elementów infrastruktury technicznej pod warunkiem uzyskania
uzgodnienia z zarządcą drogi.
§ 19. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 3KX1 ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny komunikacji
– ścieşka rowerowa,
2) przeznaczenie uzupełniające: tereny komunikacji kolejowej – kolej wąskotorowa,
3) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie
z rysunkiem planu,

2) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie
z rysunkiem planu,
3) dopuszcza się jednoprzestrzenne zagospodarowanie jezdni oraz ciągu pieszego,
4) dopuszcza się wprowadzenie zieleni izolacyjnej
i ozdobnej,
5) dopuszcza się lokalizację nie ograniczających
bezpieczeństwa ruchu reklam, obiektów małej
architektury,
6) dopuszcza się wprowadzenie elementów infrastruktury technicznej pod warunkiem uzyskania
uzgodnienia z zarządcą drogi,
7) ustala się zakaz realizacji połączenia komunikacyjnego terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 3KDW2 z terenem oznaczonym na
rysunku planu symbolem 3KD1.
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DZIAŁ IV
USTALENIA KOŃCOWE
§ 22. Ustala się stawkę procentową słuşącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości wynikającej z uchwalenia planu dla
wszystkich terenów w wysokości 10%.
§ 23. W granicach opracowania tracą moc ustalenia uchwały Nr XXIX/152/2005 Rady Miejskiej
w Łęknicy z dnia 28 lipca 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica.
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§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.
§ 25. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Andrzejewski
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr V.32.2011
Rady Miejskiej w Łęknicy
z dnia 29 marca 2011r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr V.32.2011
Rady Miejskiej w Łęknicy
z dnia 29 marca 2011r.
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr V.32.2011
Rady Miejskiej w Łęknicy
z dnia 29 marca 2011r.
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Rady Miejskiej w Łęknicy
z dnia 29 marca 2011r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 78

– 7255 –

Poz. 1485
Załącznik Nr 5
do uchwały Nr V.32.2011
Rady Miejskiej w Łęknicy
z dnia 29 marca 2011r.
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Załącznik Nr 7
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z dnia 29 marca 2011r.
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Załącznik Nr 10
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z dnia 29 marca 2011r.
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Załącznik Nr 11
do uchwały Nr V.32.2011
Rady Miejskiej w Łęknicy
z dnia 29 marca 2011r.

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr V.32.2011
Rady Miejskiej w Łęknicy
z dnia 29 marca 2011r.

INFORMACJA

ROZSTRZYGNIĘCIE

O ROZSTRZYGNIĘCIU UWAG WNIESIONYCH DO
WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA
ŁĘKNICA

O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE,
INWESTYCJI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ, NALEŻĄCEJ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA

W związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 80, poz. 717 z póŝn. zm.), stwierdza się, şe do projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica
nie zostały złoşone uwagi.

Rozstrzygnięcia dokonano na podstawie art. 20
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 80,
poz. 717 ze zm.)
Realizacja infrastruktury technicznej będzie odbywać
się w oparciu o wszelkie moşliwe ŝródła pozyskania
funduszy na ten cel, środków własnych gminy, opłat
adiacenckich oraz partycypacji inwestorów indywidualnych.
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UCHWAŁA NR VIII/65/2011
RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH
z dnia 28 kwietnia 2011r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Słubice z organizacjami
pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami
jednostek samorządu terytorialnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 5
ust. 1, 2 i 3 oraz art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234,
poz. 1536), a takşe Rozporządzeniem Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r.
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy
dotyczących realizacji zadania publicznego oraz
wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25), uchwala się co następuje :
§ 1. Rozdział VIII załącznika Nr 1 do uchwały
z dnia 29 grudnia 2010r. Nr III/16/10 Rady Miejskiej
w Słubicach w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność poşytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek
samorządu
terytorialnego,
otrzymuje
brzmienie:
„Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu.
Na realizację programu przeznacza się środki finansowe określone w uchwale budşetowej

Gminy Słubice na rok 2011 Nr V/32/11 z dnia
24 lutego 2011r. w wysokości 255.000,00zł.”
§ 2. Dotychczasowy Regulamin Otwartego Konkursu Ofert, stanowiący integralną część załącznika
Nr 1 do uchwały Nr III/16/10 Rady Miejskiej
w Słubicach z dnia 29 grudnia 2010r., zastępuje się
regulaminem, jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 3. Dotychczasowy Regulamin Zespołu Konsultacyjno – Opiniującego, stanowiący integralną część
załącznika Nr 1 do uchwały Nr III/16/10 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 grudnia 2010r., zastępuje
się regulaminem, jak w załączniku do niniejszej
uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Piotr Kiedrowicz
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VIII/65/2011
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 28 kwietnia 2011r.
REGULAMIN OTWARTEGO KONKURSU OFERT
dotyczący przyznania dotacji z budşetu Gminy Słubice na realizację zadań publicznych
Ŝródłem finansowania zadań publicznych realizowanych w oparciu o procedurę otwartego konkursu
ofert są środki finansowe z budşetu Gminy Słubice.
Nadzór merytoryczny nad konkursem sprawuje
Burmistrz Słubic, obsługę organizacyjno – finansową zapewnia: Biuro Marketingu i Realizacji Projektów Urzędu Miejskiego w Słubicach.
I. Cele i priorytety konkursu
Celem konkursu jest:
poszukiwanie ciekawych propozycji realizacji zadań publicznych w oparciu o organizacje pozarządowe,
poszukiwanie nowatorskich i skutecznych
rozwiązań przy realizacji zadania,
upowszechnianie i popieranie działań
wymienionych w Rocznym Programie
Współpracy,
pobudzanie aktywności społecznej,
wykorzystanie potencjału i moşliwości organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych,
współpraca z organizacjami pozarządowymi w celu zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Słubice.
II. Warunki uczestnictwa w konkursie
Do podmiotów uprawnionych do ubiegania się
o dotacje zalicza się podmioty określone w art. 3
ustawy o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie z dn. 24 kwietnia 2003r. (Dz. U. z 2010r.
Nr 234, poz. 1536).
Dotacje mogą być przyznawane na zadania i projekty określone szczegółowo w Rocznym Programie
Współpracy Gminy Słubice z Organizacjami Pozarządowymi, w tym między innymi na:
1. Realizację wartościowych przedsięwzięć
o charakterze gminnym w zakresie rozwoju kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego, podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości,
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
– organizację konkursów, warsztatów, seminariów,
wystaw, plenerów, happeningów, imprez kulturalnych, itp.
2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
poprzez:
a) organizację szkoleń dzieci, młodzieşy i seniorów uzdolnionych sportowo w poszczególnych dyscyplinach sportowych,

Poz. 1486
b)

organizację przygotowań i uczestnictwo
w miejskich, regionalnych, ogólnopolskich
i międzynarodowych imprezach sportowych,

c) promocję sportu wśród dzieci i młodzieşy,
f) organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych,
g) działania na rzecz rozwoju olimpijskich i paraolimpijskich dyscyplin sportowych,
h) organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.
3. Przeciwdziałanie i rozwiązywanie występujących na terenie Gminy patologii i problemów społecznych poprzez prowadzenie działań w zakresie:
a) zapobiegania powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz problemów wynikających z narkomanii,
b) zmniejszenia rozmiaru problemów aktualnie
występujących,
c) zwiększenia zasobów niezbędnych do radzenia sobie z juş istniejącymi problemami,
d) zmiany zachowań i postaw mieszkańców oraz
pracowników instytucji z terenu gminy Słubic w sytuacjach związanych naduşywaniem
alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających,
e) wdroşenia nowoczesnych form profilaktyki
kierowanej w szczególności do dzieci i młodzieşy;
f) budowania skutecznych form kontroli prawnej
i społecznej nad szkodliwymi formami postępowania osób naduşywających substancji
psychoaktywnych (w szczególności przeciwdziałania przemocy w rodzinie);
g) zwiększenia skuteczności i dostępności terapii
w zakresie nowoczesnych strategii i metod
rozwiązywania problemów alkoholowych.
4. Naukę, edukację, oświatę i wychowanie,
w tym głównie na:
a) działania promujące wybitnie uzdolnione
dzieci i młodzieş,
b) działania edukacyjne zapewniające zagospodarowanie wolnego czasu dzieciom i młodzieşy,
c) działania mające na celu upowszechnianie
nauki języków obcych,
d) wspieranie róşnorodnych działań edukacyjnych przeciwdziałających patologiom społecznym,
e) organizacja róşnorakich zajęć pozaszkolnych
i pozalekcyjnych sprzyjających rozwojowi zainteresowań wśród dzieci i młodzieşy,
f) organizacja wypoczynku dzieci i młodzieşy.
5. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz
rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w tym na:
a) wymianę młodzieşy,
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b) organizację wspólnych działań, imprez, konferencji, seminariów, zawodów sportowych,
itp.

d) Zespół Konsultacyjno – Opiniujący ma prawo
przyznać dotację w wysokości odpowiadającej całości lub części wnioskowanej kwoty,

6. Działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt
oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

e) w przypadku podjęcia decyzji o zredukowaniu
wnioskowanej kwoty dotacji, Zespół moşe
wskazać pozycje kosztorysu projektu, na sfinansowanie których przeznacza dotację oraz
określić wysokość dofinansowania poszczególnych pozycji. W tym przypadku oferent
nie jest związany złoşoną ofertą,

7. Działania dotyczące pomocy społecznej,
w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji şyciowej oraz wyrównania szans tych rodzin
i osób.
8. Ochronę i promocję zdrowia.
9. Promocję i organizację wolontariatu:
a) szkolenia i warsztaty,
b) organizacja wolnego czasu dzieci i młodzieşy,
c) wsparcie przy organizacji zbiórek charytatywnych.
10. Działania na rzecz rozwoju krajoznawstwa
a) działania wspierające rozwój i promocję turystyki w Gminie Słubice.
11. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
oraz osób w wieku emerytalnym:
a) integracja społeczna środowiska osób niepełnosprawnych oraz seniorów ze społecznością Gminy Słubice,
b) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
c) działania mobilizujące i aktywizujące.
12. Działania wspomagające rozwój przedsiębiorczości.
13. Działania wspomagające rozwój wspólnot
i społeczności lokalnych.
Zgłoszony projekt moşe obejmować jedną lub więcej form działalności spośród przedstawionych powyşej. W przypadku, gdy wnioskodawca proponuje
róşnorodne formy działań, musi on zdecydować,
która z nich ma charakter dominujący i wskazać tylko jedną spośród dwóch przedstawionych typów.
III. Budżet
a) pula środków finansowych przeznaczonych na
działania, o których mowa w rozdziale I, jest
określona w treści konkursu ofert
b) w ramach wnioskowanej dotacji sfinansować
moşna jedynie działania niezbędne w celu
realizacji zadania z wyłączeniem:
kosztów utrzymania biura organizacji
(w tym między innymi: czynszu, opłat
najmu, opłat za media, opłat za utrzymanie
czystości itp.),
kosztów związanych z inwestycjami lub
zakupami środków trwałych nie związanych z realizowanym zadaniem,

f) w przypadku przyznania dotacji naleşy wskazać konto bankowe organizacji, na które
wpłyną środki finansowe pochodzące z budşetu Gminy Słubice przeznaczone na realizację zadania.
IV. Zasady zgłaszania ofert
a) ofertę przygotowaną zgodnie z formularzem
oferty wraz z wymaganymi załącznikami naleşy nadsyłać:
w zamkniętej kopercie z dopiskiem konkurs ofert (wraz z nazwą zadania)
w formie pisemnej pod rygorem niewaşności w nieprzekraczalnym terminie określonym w treści konkursu ofert
w siedzibie zamawiającego – Urząd Miejski w Słubicach, sekretariat Burmistrza,
pok. 118, ul. Akademicka 1 lub przesłać
pocztą na adres: Urząd Miejski, 69-100
Słubice, ul. Akademicka 1. O terminie złoşenia oferty decyduje data stempla pocztowego.
Oferta winna zawierać:
szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;
informację o wcześniejszej działalności
podmiotu składającego ofertę w zakresie
którego dotyczy zadanie;
informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych ŝródeł;
deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania;
a) oferty złoşone po terminie nie będą rozpatrywane,
b) oferty naleşy opracować w języku polskim,

wyjazdów i delegacji zagranicznych.

c) oferty powinny być nadesłane w jednym egzemplarzu, z jednym kompletem załączników

c) przy wsparciu realizacji zadania wymagany
jest wkład własny podmiotu aplikującego
w postaci środków finansowych

d) po zakończeniu konkursu oferty nie będą
zwracane,
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e) jeden podmiot moşe złoşyć tylko jedną ofertę
na określone zadanie.
Wymagane załączniki:
Obowiązkowe:
1. Dokumenty rejestracyjne instytucji ubiegającej
się o dotację (wypis z rejestru potwierdzony za
zgodność z oryginałem obejmujący aktualny
stan wpisów);
2. Statut;
3. Dokumenty stwierdzające uprawnienia osób
upowaşnionych do zaciągania zobowiązań finansowych i reprezentowania organizacji na
zewnątrz (np. uchwała powołująca zarząd organizacji, upowaşnienia lub pełnomocnictwa
do reprezentowania i zaciągania zobowiązań finansowych w przypadku oddziałów, kół lub
jednostek terenowych organizacji krajowych),
potwierdzone za zgodność z oryginałem.
Uzupełniające:
1. Kopie porozumień partnerskich z innymi instytucjami, organizacjami;
2. Rekomendacje dla projektu;
3. Lub inne wymagane odrębnie w treści konkursu.
V. Procedura oceny i wyboru wniosków
a) rozpatrzenie ofert nastąpi po upływie terminu składania ofert,
b) oferty będą analizowane i oceniane pod
względem formalnym przez powołany w tym
celu Zespół Konsultacyjno – Opiniujący
zgodnie z kryteriami określonymi w karcie
oceny niniejszego Regulaminu,
c) oferty podlegać będą ponadto ocenie merytorycznej,
d) Zespół dokona oceny punktowej wniosków,
zgodnie z kryteriami określonymi w karcie
oceny niniejszego Regulaminu,
e) dofinansowane zostaną oferty, które otrzymają największą liczbę punktów,
f)

oferta przyjęta przez Zespół musi otrzymać
minimum 20 pkt.,

g) wybór ofert do realizacji i tym samym ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi
w terminie do 30 dni od ostatniego dnia
składania ofert,
h) Zespół Konsultacyjno – Opiniujący zastrzega
sobie prawo do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu,
i)

Zespół Konsultacyjno – Opiniujący pracuje
wg regulaminu, który stanowi załącznik, niniejszego regulaminu.
VI. Harmonogram realizacji konkursu:

1. Ogłoszenie konkursu następuje poprzez publikację w:
a) Biuletynie Informacji Publicznej (BIP),
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b) na stronie internetowej www.slubice.pl,
c) tablicy ogłoszeniowej w siedzibie tutejszego
Urzędu,

2. Składanie ofert w nieprzekraczalnym terminie
określonym w głoszeniu.
3. Rozpatrywanie ofert przez powołany w tym
celu Zespół Konsultacyjno – Opiniujący.
4. Ogłoszenie wyników konkursu następuje poprzez publikację w:
a) Biuletynie Informacji Publicznej (BIP),
b) na stronie internetowej www.slubice.pl,
c) tablicy ogłoszeniowej w siedzibie tutejszego
Urzędu
5. Sporządzenie i podpisanie umów.
6. Realizacja projektów.
7. Rozliczenie wykonania zadania i wykorzystania dotacji:
a) w przypadku zaistnienia okoliczności, które są
niezaleşne od organizacji pozarządowej,
a które uniemoşliwiają złoşenie sprawozdania w terminie określonym w umowie, organizacja pozarządowa moşe złoşyć wniosek
o przedłuşenie terminu rozliczenia (choroba,
zgon, nieplanowane zmiany w składzie władz
organizacji pozarządowej mające wpływ na
terminowe złoşenie sprawozdania) .
VII. Regulacje końcowe
a) lista podmiotów, którym przyznano dotacje
zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.slubice.pl,
w BIP oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń
niezwłocznie po zakończeniu postępowania
konkursowego,
b) oferta nie będzie rozpatrywana przez Zespół
Konsultacyjno - Opiniujący w sytuacji, gdy:
została dostarczona po upływie wyznaczonego terminu,
jest niekompletna lub w inny sposób niezgodna z wymogami formalnymi,
oferent nie jest uprawniony do ubiegania
się o dotację,
zgłoszony projekt jest niezgodny z warunkami udziału w konkursie (np. proponowane działania nie wchodzą w zakres konkursu, realizacja projektu wykracza poza
wyznaczony limit),
c) decyzje o odrzuceniu oferty lub odmowa
udzielenia dotacji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie,
d) po zaaprobowaniu ofert i podpisaniu umowy
nie będą rozpatrywane oferty o zmianę merytoryczną działań przewidzianych w projekcie
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e) po podpisaniu umowy dopuszcza się dokonywanie zmian w planowym budşecie zadania, z zastrzeşeniem iş nie wpłyną one na
zmniejszenie rzeczowego zakresu realizowanego zadania. O fakcie konieczności podjęcia
zmian dotacjobiorca kaşdorazowo jest zobowiązany powiadomić pisemnie Burmistrza
Słubic. Po wydaniu zgodny na dokonanie
zmian, kaşdorazowo dotacjobiorca jest zobowiązany przedłoşyć zaktualizowaną ofertę
i podpisać aneks do umowy. Wydatki po
zmianach mogą być dokonywane z dniem
podpisania aneksu do umowy.
f)

Poz. 1486
rzecz udzielającego dotacji autorskie prawa
majątkowe do wykonanego dzieła na wszystkich polach eksploatacji określonych w prawie autorskim i prawach pokrewnych,
g) podmioty, których projekty otrzymały dotację
są zobowiązane do informowania odbiorców
projektu o ŝródle pochodzenia funduszy
zgodnie z warunkami umowy o dotację,
h) podmiot otrzymujący dotację zobowiązany
jest do stosowania ustawy o zamówieniach
publicznych,

w przypadku dofinansowania publikacji dotacjobiorca przeniesie bez ograniczeń na

Karta oceny projektu w Otwartym Konkursie Ofert
Nazwa podmiotu:…………………………………………………………………………………………..……………………
………………...………………………………………………………………..…………………………………………………..

Tytuł projektu:……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wysokość wnioskowanej kwoty………………………………………………………………………………………………

KRYTERIA
Zawartość merytoryczna projektu
Zasadność i rzetelność określenia kosztów projektu
Liczba odbiorców projektu
Doświadczenie podmiotu (ocena moşliwości realizacji zadania, doświadczenie w realizacji podobnych
przedsięwzięć)
Współpraca z innymi instytucjami i organizacjami
przy realizacji projektu oraz wysokość współfinansowania
RAZEM

OCENA
0 – 5 pkt.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VIII/65/2011
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 28 kwietnia 2011r.
REGULAMIN
Zespołu Konsultacyjno – Opiniującego
Ustala się regulamin pracy Zespołu Konsultacyjno –
Opiniującego, którego powołanie oraz skład określają przepisy art. 15 ust. 2a, 2b, 2d, 2e, oraz 2f ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poşytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234,
poz. 1536).

Poz. 1486

§ 5. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący,
powoływany przez Burmistrza zarządzeniem Kierownika Urzędu Miejskiego w Słubicach.
§ 6. Obsługę administracyjną posiedzeń Zespołu
wykonuje pracownik Urzędu Miejskiego.
§ 7. Przez obsługę administracyjną rozumie się:
wysyłanie zawiadomień na posiedzenie
wraz z porządkiem obrad,
protokołowanie,
przekazywanie wniosków za pośrednictwem Burmistrza do właściwych osób lub
jednostek.

§ 1. Zespół Konsultacyjno – Opiniujący jest
uprawniony do:

§ 8. Terminy posiedzeń Zespołu są ustalane z co
najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem.

1. Opiniowania wszystkich projektów złoşonych
w/g procedury zawartej w Programie Współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi.

§ 9. Obrady Zespołu są wiąşące przy obecności
co najmniej połowy jego składu. Kaşde posiedzenie
Zespołu kończy się opinią lub wnioskami przyjętymi
zwykłą większością głosów.

2. Wyraşania opinii w istotnych sprawach dotyczących organizacji pozarządowych.

§ 10. Członkowie Zespołu wykonują swój mandat nieodpłatnie.

3. Konsultowania budşetu, a w szczególności środków przeznaczonych na wsparcie organizacji
pozarządowych.

§ 11. Stanowisko Zespołu przedstawia jego
Przewodniczący, informując równieş o sprawach nie
uzgodnionych.

§ 2. Zespół powołuje w drodze zarządzenia Kierownik Urzędu Miejskiego w Słubicach określając
takşe jego skład osobowy.

§ 12. Protokół z posiedzenia Zespołu kaşdorazowo musi zostać zatwierdzony przez Burmistrza.

§ 3. W skład Zespołu wchodzi co najmniej
1 osoba reprezentująca organizacje pozarządowe
lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3
ust. 3 w/w ustawy biorące udział w konkursie.
§ 4. W pracach zespołu mogą uczestniczyć takşe
z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

14 86

§ 13. Zespół jest uprawniony do wizytowania
organizacji pozarządowych oraz ich kontrolowania,
jeşeli przedmiotem jego kontroli jest prawidłowość
wydatkowania środków z budşetu Gminy Słubice.
§ 14. Zespół jest uprawniony do podawania
wniosków pokontrolnych do publicznej wiadomości.
§ 15. Skład Zespołu moşe zostać w dowolnym
momencie zmieniony przez Kierownika Urzędu.
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UCHWAŁA NR VI.36.2011
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY
z dnia 29 kwietnia 2011r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Łęknica
Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca
2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z póŝn. zm.)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 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. Gmina Łęknica w trosce o rozwój sportu
oraz zaspokajanie potrzeb mieszkańców w tym zakresie wspiera rozwój sportu na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
§ 2. Celem publicznym z zakresu rozwoju sportu,
który zamierza osiągnąć Gmina Łęknica jest:
1) promocja sportu i aktywnego stylu şycia
2) poprawa kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu şycia,
3) umoşliwienie dostępu do róşnorodnych form
aktywności sportowej jak największej liczbie
mieszkańców Gminy Łęknica,
4) poprawa warunków uprawiania sportu przez
zawodników klubów sportowych, w tym
w szczególności przez dzieci i młodzieş.
§ 3. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest
o klubie sportowym – naleşy przez to rozumieć klub
sportowy w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca
2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z póŝn.
zm.).
§ 4. 1. Wspieranie rozwoju sportu następuje
w formie dotacji celowej na rzecz klubów sportowych, których działalność sportowa prowadzona
jest na terenie Gminy Łęknica.
2. Środki finansowe na wspieranie rozwoju sportu zabezpiecza się corocznie w uchwale budşetowej
Gminy Łęknica.
§ 5. 1. Dotację celową na prowadzenie statutowej działalności sportowej moşe otrzymać klub
sportowy działający na terenie Gminy Łęknica, realizujący cel publiczny, o którym mowa w § 2 niniejszej
uchwały, jeşeli zapewni udział środków własnych na
realizację zadania.
2. Kwota dotacji celowej ze strony Gminy Łęknica nie moşe przekroczyć 90% całkowitych kosztów
poniesionych przy realizacji danego zadania.
§ 6. Z dotacji celowej mogą być dofinansowane
wydatki w szczególności na:
1) realizacje programów szkolenia sportowego,
w tym między innymi na wynagrodzenie kadry
szkoleniowej;

2) organizację i udział w zawodach w określonej
dyscyplinie sportu, w tym między innymi na:
a) obsługę sędziowską i medyczną,
b) zakup pucharów, dyplomów i nagród,
c) wyşywienie zawodników w czasie rozgrywek,
d) transport i delegacje dla zawodników i trenerów,
e) zabezpieczenie imprez sportowych, zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 20 marca 2009r.
o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U.
Nr 62, poz. 504 z póŝn. zm.),
f)

pokrycie kosztów
sportowych;

korzystania

z obiektów

3) Wydatki bieşące z tytułu udziału klubu lub zawodnika w zawodach w określonej dyscyplinie
sportu, w tym między innymi:
a) opłaty regulaminowe,
b) badania lekarskie,
c) ubezpieczenie zawodników;
4) wydatki bieşące lub majątkowe do wysokości
3.500zł z tytułu zakupu sprzętu sportowego,
utrzymania lub ulepszania posiadanego sprzętu
sportowego słuşącego uprawianiu sportu;
5) wydatki związane z obsługą finansowo – księgową klubu związane z realizacją zadania.
§ 7. Dotacja nie moşe być przeznaczona na:
1) wynagrodzenie dla zawodników,
2) transfery zawodnika z innego klubu sportowego,
3) zobowiązań wobec innych podmiotów związanych z funkcjonowaniem klubu sportowego,
4) koszty, które klub poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji,
5) zapłaty kar, mandatów i innych karnych opłat
nałoşonych na klub sportowy lub zawodnika
tego klubu.
§ 8. 1. Dotacja na realizację zadania z zakresu
rozwoju sportu moşe być przyznana przez Burmistrza Łęknicy na wniosek klubu sportowego.
2. Wnioski o przyznanie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu moşe składać klub
sportowy, którego działalność sportowa prowadzo-
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na jest na terenie Gminy Łęknica, wg załączonego
wzoru Nr 1.

4) opis zakresu rzeczowego zadania i termin jego
wykonania,

3. Wnioski o przyznanie dotacji ze środków Gminy Łęknica składa się w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łęknicy, ul. Şurawska 1, 68-208 Łęknica.

5) termin wykorzystania dotacji, nie dłuşszy niş do
końca roku kalendarzowego, na który przyznana jest dotacja,

4. Przyjęcie wniosku o przyznanie dotacji celowej
nie jest równoznaczne z jej przyznaniem.

6) termin i sposób rozliczenia dotacji określony
zgodnie z art. 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,

§ 9. 1. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności:
2) zgodność wniosku z celem publicznym, określonym w § 2 niniejszej uchwały,

7) postanowienia przewidujące proporcjonalne
zmniejszenie kwoty dotacji naleşnej, w przypadku zrealizowania zadania przy pomniejszonym zaangaşowaniu zakładanych na jego finansowanie środków własnych,

3) wysokość środków budşetowych przeznaczonych na realizację danego zadania,

8) tryb kontroli wykonania zadania i wydatkowania dotacji.

4) ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji
kosztów realizacji zadania,

9) 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.

1) znaczenie zadania dla Gminy Łęknica,

5) ocenę moşliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę,
6) analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie poprzednim
z uwzględnieniem w szczególności jakości
i terminowości rozliczenia dotacji.

§ 11. Dotację na realizację zadania przekazuje się
na rachunek bankowy klubu sportowego, na warunkach określonych w umowie.

2. Kwota przyznanej dotacji celowej moşe być
nişsza od kwoty wnioskowanej przez klub sportowy,
w takim przypadku warunkiem zawarcia umowy jest
korekta kosztorysu przedsięwzięcia i harmonogramu.

§ 12. 1. Klub sportowy, który otrzymał dotację
jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania
z wykonania zadania z zakresu rozwoju sportu
w terminie określonym w umowie pod rygorem
zwrotu dotacji w całości.

§ 10. 1. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje
Burmistrz Łęknicy w formie zarządzenia.

2. Sprawozdanie z wykonania zadania sporządza
się według załączonego wzoru Nr 2.

2. Warunkiem otrzymania dotacji jest podpisanie
umowy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.

3. Umowę sporządza się w formie pisemnej, pod
rygorem niewaşności.

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

4. Umowa powinna zawierać w szczególności:
1) oznaczenie stron umowy,
2) wysokość przyznanej dotacji,
3) tryb i terminy płatności,

Przewodniczący Rady
Jan Andrzejewski
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VI.36.2011
Rady Miejskiej w Łęknicy
z dnia 29 kwietnia 2011r.
WZÓR Nr 1

.......................................................
(pieczęć wnioskodawcy)

....................................................
(data i miejsce złoşenia)

WNIOSEK
o przyznanie dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pod nazwą
.......................................................................................................................................................
I. Dane dotyczące wnioskodawcy
1) pełna nazwa ...................................................................................................................................................
2) forma prawna ................................................................................................................................................
3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze .....................................................................
4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia ............................................................................................................
5) nr NIP ....................................................................... nr REGON ....................................................................
6) dokładny adres: miejscowość ................................................. ul. ................................................................
gmina ....................................................................... powiat ............................................................................
województwo .....................................................................................................................................................
7) tel. ............................................................................ faks .............................................................................
e-mail: .........................................................................http://.......................................................................................
8) nazwa banku i numer rachunku bankowego, na który przekazana ma być dotacja
................................................................................................................................................................................
9) nazwiska i imiona osób upowaşnionych do podpisywania umowy o dotację
............................................................................................................................................................................
10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym mowa w pkt II
..........................................................................................................................................................................
11) osoba upowaşniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących wniosku o dotację (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)
...........................................................................................................................................................................
12) przedmiot działalności statutowej:

a) działalność statutowa nieodpłatna

b) działalność statutowa odpłatna
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13) jeşeli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą:

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców,

b) przedmiot działalności gospodarczej

II. Opis zadania
1. Nazwa zadania

2. Miejsce wykonywania zadania

3. Cel zadania

4. Szczegółowy opis zadania /spójny z kosztorysem/

5. Harmonogram planowanych działań z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia.

6. Zakładane rezultaty zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Łęknica

Poz. 1487
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III. Kalkulacja przewidywanych kosztów
1. Całkowity koszt zadania.............................................................................................
2. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów

Numer
pozycji
kosztorysu
1
1)
2)
2
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
3
4

Nazwa
pozycji kosztorysowej

Koszt
całkowity
w zł
(100%)

W tym
wnioskowana
dotacja

%

środki
własne

%

Wynagrodzenia ogółem, w tym:
wynagrodzenia kadry szkoleniowej
wynagrodzenia pozostałe
Pozostałe wydatki ogółem, w tym:
transport
nagrody
wyşywienie
zakup sprzętu
obsługa sędziowska
obsługa medyczna
opłaty za transakcje finansowe i obsługa
księgowa
ubezpieczenia
inne usługi
Inne wydatki
Razem (suma kwot z wierszy 1, 2, 3)

3. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu: (uzasadnienie niezbędności poniesienia wszystkich kosztów i ich związek z realizowanym zadaniem).
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
4. Informacja o uzyskanych przez wnioskodawcę środkach prywatnych lub publicznych, których kwota została uwzględniona w ramach środków własnych.

IV. Inne wybrane informacje dotyczące zadania

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania (informacje o kwalifikacjach
i doświadczeniu osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadania).
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2. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu.

Oświadczam(-my), şe:
1) proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności wnioskodawcy,
2) w ramach składanego wniosku przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* opłat od adresatów zadania,
3) wnioskodawca jest związany niniejszym wnioskiem przez okres do dnia ...............................,
4) wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
5) całość dochodów klub sportowy przeznacza na działalność statutową - nie działa w celu osiągania zysku*/ klub sportowy działa w celu osiągnięcia zysku*
* niewłaściwe skreślić

(pieczęć wnioskodawcy)

..................................................................................................................................................................
(podpis osoby upowaşnionej lub podpisy osób upowaşnionych do składania oświadczeń woli w imieniu
wnioskodawcy)

Załączniki do wniosku:
1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status
prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących.
2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek**
3. Kserokopia aktualnie posiadanych waşnych licencji potwierdzonych za zgodność z oryginałem.
** nie dotyczy klubów sportowych rozpoczynających działalność.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VI.36.2011
Rady Miejskiej w Łęknicy
z dnia 29 kwietnia 2011r.

WZÓR nr 2
SPRAWOZDANIE
(CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE)(1)
wykonania zadania w zakresie rozwoju sportu
...............................................................................
(nazwa zadania)

w okresie od ...................... do ...............................,
określonego w umowie nr ........................,
zawartej w dniu ....................................., pomiędzy
............................................................... a ........................................................................
(nazwa organu dotującego)

(nazwa klubu sportowego)

Część I. Sprawozdanie merytoryczne
1. Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym we wniosku. Jeśli nie - dlaczego?

2. Opis wykonania zadania(2).

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków za okres od ........... do ...............
1. Rozliczenie finansowe wg rodzaju kosztów (w zł)
Całość zadania (zgodnie z umową)
Nr pozycji kosztorysu

Nazwa pozycji kosztorysowej

Koszt
całkowity

z tego
z dotacji

(w zł)

%

z tego ze środków
własnych (zł)

%

(zł)

OGÓŁEM

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji zadania:
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………….........................................
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2. Zestawienie faktur (rachunków)3)

Nr pozycji
kosztorysu

Numer
dokumentu
księgowego

Data faktury*

Nazwa
wydatku

Kwota

Z tego

ogółem

z dotacji

(zł)

(zł)

Z tego
z środków
własnych
(zł)

* zgodna z okresem realizacji zadania wynikającym z umowy.
Część III. Dodatkowe informacje
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Oświadczam(-my),şe
1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny klubu sportowego,
2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
3) zamówienia na dostawy i usługi za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z zasadami równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.
4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione.

(pieczęć klubu sportowego)
..................................................................................................................................................................
(podpis osoby upowaşnionej lub podpisy osób upowaşnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu klubu sportowego)
POUCZENIE
Rozliczenie składa się osobiście lub nadsyła przesyłką poleconą w przewidzianym w umowie terminie na
adres Urzędu Miejskiego w Łęknicy, ul. Şurawska 1, 68-208 Łęknica.
1) Rozliczenie sporządzać naleşy w okresach określonych w umowie.
2) Opis musi zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z ich układem zawartym we wniosku, który był podstawą przygotowania umowy. W opisie konieczne jest uwzględnienie wszystkich planowanych działań, zakres, w jakim zostały one zrealizowane, i wyjaśnienie ewentualnych odstępstw
w ich realizacji, zarówno w odniesieniu do ich zakresu, jak i harmonogramu realizacji.
3) Do Rozliczenia załączyć naleşy spis wszystkich faktur (rachunków), które opłacone zostały w całości lub
w części ze środków pochodzących z dotacji. Spis zawierać powinien: nr faktury (rachunku), datę jej wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji, oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi. Kaşda z faktur (rachunków) powinna być opatrzona na odwrocie pieczęcią klubu oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana
kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej naleşności. Informacja ta powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące
rozliczeń finansowych organizacji.
Do sprawozdania naleşy dołączyć kserokopie faktur (rachunków) potwierdzających wydatkowanie środków.
Oryginały faktur naleşy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i udostępniać podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych.
14 8 7
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UCHWAŁA NR VI/40/2011
RADY GMINY LUBRZA
z dnia 20 maja 2011r.
w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic ich obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Lubrza
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591, ze zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010r. Nr 28,
poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106,
poz. 675), art. 17 ust. 4 w związku z art. 5c pkt. 1
ustawy z dnia 7 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), Rada Gminy Lubrza
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujący plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Lubrza:
1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana
Bosko w Boryszynie.
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubrzy.
§ 2. Ustala się następujące granice obwodów
publicznych szkół podstawowych wymienionych
w § 1:
1. Obwód Szkoły Podstawowej w Boryszynie
obejmuje miejscowości Boryszyn, Staropole.
2. Obwód Szkoły Podstawowej w Lubrzy obejmuje miejscowości Bucze, Buczyna, Chałupczyn,
Dolisko, Janisławiec, Laski, Lubrza, Mostki, Mrówczyn, Nowa Wioska, Przełazy, Tyczyno, Zagaje, Zagórze.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lubrza.
§ 4. Traci moc uchwała Nr VI/44/99 Rady Gminy
w Lubrzy z dnia 12 marca 1999r. w sprawie określenia granic obwodów Publicznych Szkół Podstawowych (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 1999r. Nr 97, poz. 200)
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie z dniem 1 września 2011r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Piotr Kaczkowski

===================================================================================
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UCHWAŁA NR VI/42/2011
RADY GMINY LUBRZA
z dnia 20 maja 2011r.
w sprawie: zmiany Statutów Sołectw Gminy Lubrza
Na podstawie art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze
zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,

poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28,
poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675)
uchwala się co następuje:
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§ 1. W Statutach Sołectw Gminy Lubrza uchwalonych uchwałą Nr XII/83/2003 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 15 grudnia 2003r. w sprawie nadania
statutów jednostkom pomocniczym – sołectwom
Gminy Lubrza (Dziennik Urzędowy Województwa
Lubuskiego z 2004r. Nr 31, poz. 549) wprowadza się
następujące zmiany:

Poz. 1489, 1490
3. Rada Gminy rozpatruje protest na najblişszej
sesji i podejmuje uchwałę w której:
1) stwierdza raşące naruszenie procedury wyborczej określonej w statucie mającej wpływ na
dokonany wybór oraz uznaje niewaşność wyborów w całości lub w części i zobowiązuje Wójta
Gminy do wyznaczenia nowego terminu wyborów,

1) § 21 otrzymuje brzmienie:
„1. W ciągu 7 dni od dnia wyborów moşe być
wniesiony protest przeciwko waşności wyborów
Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.

2) stwierdza, şe nie nastąpiło naruszenie procedury wyborczej określonej w statucie Sołectwa
i protest oddala.

2. Protest moşe wnieść wyborca, który uczestniczył w obradach Zebrania Wiejskiego, na którym
dokonano wyborów.”

4. Protest zostaje równieş oddalony jeşeli został
złoşony z naruszeniem 7 dniowego terminu.”

2) § 22 otrzymuje brzmienie :
„1. Protest wnosi się do Rady Gminy za pośrednictwem Wójta.
2. Wnoszący protest powinien sformułować zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na
których się opiera.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lubrza.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Piotr Kaczkowski

===================================================================================
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UCHWAŁA NR VIII/49/11
RADY GMINY ŻAGAŃ
z dnia 25 maja 2011r.
w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żagań
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.), art. 25 ust. 2,
art. 34 ust. 6, 6a, 72 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), art. 12
ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zagospodarowaniu nieruchomości Skarbu Państwa przejętych
od Wojsk Federacji Rosyjskiej (Dz. U. Nr 79, poz. 363
ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyznaje się pierwszeństwo w nabywaniu:
1) komunalnych lokali mieszkalnych bez ograniczenia terminu w jakim najemcy wstąpili w stosunek najmu i niezaleşnie od formy umowy –
umowę najmu traktuje się na równi z decyzją
o przydziale,
2) budynków mieszkalnych lub uşytkowych stanowiących w całości przedmiot najmu lub
dzierşawy.
§ 2. Przy sprzedaşy lokali mieszkalnych wraz
z przynaleşnymi do nich prawami w tym z udziałem
w gruncie na rzecz najemców wyraşa się zgodę,
ustala się, şe pierwsza wpłata nie moşe być nişsza
niş jedna rata roczna wynikająca z rozłoşenia ceny
sprzedaşy na określoną ilość rat.

§ 3. Przy sprzedaşy nieruchomości innych niş lokale mieszkalne na najemców w drodze bezprzetargowej lub w drodze rokowań i rozłoşenia ceny nieruchomości na raty, ustala się, şe pierwsza rata nie
moşe być nişsza jak 20% ceny sprzedaşy.
§ 4. Ustala się stawkę procentową pierwszej
opłaty za uşytkowanie wieczyste gruntu:
1) przynaleşnego do sprzedawanego,
a) przynaleşnego do sprzedawanego,
b) lokalu i budynku innego niş mieszkalny 25%
jego ceny,
2) pozostałych gruntów 25%.
§ 5. Przy zawieraniu umów dzierşawnych, najmu, uşytkowania na czas dłuşszy niş 3 lata, lub na
czas nieoznaczony wyraşa się zgodę na odstąpienie
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych
umów pod warunkiem şe o dzierşawę, najem, uşytkowanie ubiega się tylko jeden nabywca i gdy oddanie następuje:
1) na rzecz osoby, która korzystała jako ostatnia
z nieruchomości na podstawie umowy przez
okres co najmniej 3 lata,
2) na cele rolniczo-ogrodnicze lub urządzenia
ogrodów przydomowych,
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3) w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej lub jej części
stanowiącej własność, lub oddanej w uşytkowanie wieczyste, dzierşawę, najem lub uşytkowanie wnioskodawcy,

Poz. 1490, 1491

publicznych, jeşeli będą one realizowane przez
podmioty dla których są celami statutowymi,
a dochody w całości przeznaczone są na działalność
statutową.

6) na rzecz uşyteczności publicznej,

§ 8. Wyraşa się zgodę na sprzedaş na rzecz dzierşawcy lub najemcy bądŝ ich następców prawnych
w drodze bezprzetargowej nieruchomości przejętych
od wojsk Federacji Rosyjskiej, po upływie terminu
umowy dzierşawy lub najmu, pod warunkiem wywiązania się z obowiązków wynikających z tej umowy.

7) na rzecz innej jednostki samorządy terytorialnego lub Skarbu Państwa.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

§ 6. Zwalnia się z obowiązku sprzedaşy nieruchomości w trybie przetargowym, gdy umowa
dzierşawy nieruchomości została zawarta na okres
nie krótszy jak 10 lat, grunt został zabudowany za
zgodą wydzierşawiającego, na podstawie zezwolenia na budowę a wartość zabudowy znacznie przekracza wartość gruntu.

§ 10. Traci moc uchwała Rady Gminy w Şaganiu
Nr XXV/178/09 z dnia 27 marca 2009r.

4) na cele prowadzenia działalności nie zarobkowej w szczególności: charytatywnej, kulturalnej
i oświatowej,
5) na rzecz klubów i stowarzyszeń sportowych,

§ 11. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Bolesław Galent

§ 7. Wyraşa się zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowe przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, na realizację
urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów

===================================================================================
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UCHWAŁA NR IX/67/11
RADY GMINY SANTOK
z dnia 26 maja 2011r.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie
gminy Santok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.), art. 7 ust. 3a
ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku z gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236,
poz. 2008 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006r. Nr 5, poz. 33),
uchwala się co następuje:
Rozdział 1
Wymagania ogólne
§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości oraz opróşniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien:
1) dysponować specjalistycznymi pojazdami przeznaczonymi do świadczenia usług, w ilości zapewniającej ciągłość świadczenia usług, ozna-

kowanymi w sposób umoşliwiający ich identyfikację;
2) zapewnić obsługę biurową oraz dysponować
bazą transportową spełniającą wymagania odpowiednie do świadczonych usług wraz z miejscami postojowymi w ilości odpowiadającej
ilości pojazdów przeznaczonych do świadczenia
usług;
3) zapewnić teren do parkowania/garaşowania pojazdów słuşących prowadzonej działalności
usługowej, który powinien być utwardzony,
ogrodzony, niedostępny dla osób postronnych;
4) posiadać tytuł prawny do bazy transportowej
i technicznej. Baza techniczna winna spełniać
wymogi określone w przepisach odrębnych;
5) okazać się wpisem do Ewidencji Działalności
Gospodarczej lub w Krajowym Rejestrze Sądowym; przedłoşyć decyzję w sprawie nadania
numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz
zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym
REGON;
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6) udokumentować posiadanie własnego specjalistycznego sprzętu (lub dzierşawionego, bądŝ
będącego w leasingu) poprzez dołączenie do
wniosku dokumentacji zawierającej:
kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów, którymi będą świadczone usługi;
zdjęcia pojazdów z widocznym numerem
rejestracyjnym;
w przypadku ubiegania się o zezwolenie
na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych – zdjęcia poszczególnych pojemników do gromadzenia odpadów.
7) po uzyskaniu zezwolenia, prowadzić dokumentację potwierdzającą mycie, dezynfekcję lub
serwisowanie pojazdów, w przypadku braku
moşliwości przeprowadzenia tych czynności na
terenie bazy transportowej;
8) świadczyć usługi na podstawie umów zawartych z właścicielami nieruchomości;
9) prowadzić pełną dokumentację działalności objętej zezwoleniem, a w szczególności w zakresie
dokumentów wynikających z aktualnego prawa
normującego gospodarkę odpadami i nieczystościami ciekłymi oraz udostępnić ją kaşdorazowo na şądanie Wójta Gminy lub osób przez
niego upowaşnionych;
10) prowadzić działalność w sposób nie powodujący nadmiernego hałasu i uszkodzeń infrastruktury technicznej oraz zagroşenia dla şycia
i zdrowia ludzi.
Rozdział 2
Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów
od właścicieli nieruchomości
§ 2. Przedsiębiorca powinien spełniać następujące wymagania dotyczące wyposaşenia technicznego
pojazdów, pojemników lub worków i bazy transportowej:
1) zapewnić właścicielowi nieruchomości, z którym podpisał umowę na odbiór odpadów komunalnych pojemniki, kontenery lub worki na
odpady, dostosowane do właściwości zbieranych frakcji odpadów, w ilości zapewniającej
odbiór odpadów komunalnych z częstotliwością wynikającą z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Santok;
2) pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych muszą spełniać warunki określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Santok, a w szczególności winny
być przystosowane do mechanicznego rozładunku, odporne na korozję, estetyczne oraz wyraŝnie oznaczone, identyfikując świadczącego
usługi, o szczelnym zamknięciu (nie dotyczy pojemników na gruz i odpady przestrzenne);
3) dokonywać odbioru wszystkich selektywnie
zbieranych frakcji odpadów komunalnych,

Poz. 1491
w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów opakowaniowych, biodegradowalnych, wielkogabarytowych, odpadów
z remontów i zmieszanych odpadów komunalnych, stanowiących pozostałość po segregacji;

4) zapewnić transport selektywnie zebranych frakcji odpadów.
§ 3. Przedsiębiorca powinien spełniać następujące wymagania dotyczące zabiegów sanitarnych
i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami:
1) zapewnić aby pojazdy, pojemniki, kontenery
i worki zabezpieczone były przed niekontrolowanym wydostaniem się odpadów podczas ich
gromadzenia, przeładunku i transportu;
2) prowadzić stałą konserwację i naprawę pojemników i kontenerów w celu zapewnienia ich
przydatności do obsługi zadań związanych
z odbiorem odpadów komunalnych;
3) zapewnić, aby pojazdy wykorzystywane do
świadczenia usług były szczelne, w dobrym
stanie technicznym oraz estetycznym, a świadczone usługi wykonywane były w sposób nie
powodujący zanieczyszczenia miejsc załadunku
i trasy wywozu odpadów;
4) zapewnić mycie pojazdów po zakończonej pracy oraz utrzymanie ich w naleşytym stanie sanitarno-higienicznym.
§ 4. Dokumentacja, o której mowa w § 1 pkt 9
powinna zawierać następujące informacje:
1) ewidencję zawartych umów, która powinna
zawierać: imię, nazwisko lub nazwę właściciela
nieruchomości, adres nieruchomości i jej przeznaczenie, datę zawarcia umowy, pojemność
pojemnika, częstotliwość wywozu, zakres prowadzenia przez właściciela nieruchomości selektywnej zbiórki odpadów i ilość osób objętych daną umową, zamieszkałych w danej nieruchomości;
2) masę poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych i sposób ich zagospodarowania;
3) masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów;
4) masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nieskładowanych na składowisku
odpadów i sposób ich zagospodarowania;
5) sposób zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych odebranych selektywnie.
§ 5. Dokumentację o której mowa w § 4 pkt 2, 3,
4 i 5 naleşy sporządzić i przekazać Wójtowi Gminy
Santok do końca pierwszego kwartału za poprzedni
rok kalendarzowy.
§ 6. Przedsiębiorca prowadzący działalność
usługową w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na
terenie gminy Santok, zobowiązany jest w terminie
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do 15 dnia po upływie kaşdego miesiąca sporządzić
i przekazać Wójtowi Gminy Santok wykaz właścicieli
nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu
umowy zostały zawarte, uległy rozwiązaniu lub wygasły. Wykaz powinien zawierać: imię i nazwisko lub
nazwę oraz adres właściciela nieruchomości i adres
nieruchomości.

1) dbać o czystość i właściwy stan pojazdu asenizacyjnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wskazując miejsce ich mycia;

§ 7. Unieszkodliwianie i odzysk odpadów komunalnych naleşy prowadzić w miejscu wskazanym
w wojewódzkim planie gospodarki odpadami.

§ 13. Przedsiębiorca powinien udokumentować
gotowość odbioru transportowanych nieczystości
ciekłych przez stację zlewną.

§ 8. W sytuacji gdy instalacje i urządzenia wymienione w wojewódzkim planie gospodarki odpadami nie zapewniają moşliwości odbioru i przetworzenia lub unieszkodliwienia wszystkich wyselekcjonowanych strumieni odpadów, przedsiębiorca powinien sam posiadać takie moşliwości lub mieć
podpisane umowy z przedsiębiorcami zarządzającymi obiektami, instalacjami lub urządzeniami posiadającymi takie moşliwości. Dotyczy to zwłaszcza
unieszkodliwiania i odzysku odpadów niebezpiecznych, odpadów budowlanych i odpadów wielkogabarytowych.

§ 14. Wywóz nieczystości ciekłych z nieruchomości moşe odbywać się wyłącznie na podstawie
pisemnej umowy zawartej z właścicielem nieruchomości lub na podstawie doraŝnego zlecenia.
Przedsiębiorca zobowiązany jest do wystawienia
dowodów potwierdzających płacenie za usługi usuwania nieczystości.

§ 9. Przedsiębiorca powinien zapewnić realizację
obowiązku ograniczenia masy odpadów ulegających
biodegradacji składowanych na składowisku odpadów.
§ 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości winien spełniać odpowiednio wymogi określone w art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 235,
poz. 2008 ze zm.).
Rozdział 3
Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych.
§ 11. Przedsiębiorca powinien spełniać następujące wymagania dotyczące wyposaşenia technicznego oraz dokumentacji:
1) dysponować wyspecjalizowanymi pojazdami
słuşącymi do opróşniania zbiorników bezodpływowych, spełniającymi specjalistyczne wymagania techniczne dla pojazdów asenizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2) prowadzić dokumentację zawierającą: wykaz
zawartych umów, określenie nazwy zleceniodawcy, datę wywozu nieczystości i ilość m3.
§ 12. Przedsiębiorca powinien spełniać następujące wymagania dotyczące zabiegów sanitarnych
i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami:

2) zabezpieczyć przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz pojazdu nieczystości ciekłych podczas ich odbierania i transportu.

§ 15. Przedsiębiorca prowadzący działalność
usługową w zakresie opróşniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na
terenie gminy Santok, zobowiązany jest w terminie
do 15 dnia po upływie kaşdego miesiąca sporządzić
i przekazać Wójtowi Gminy Santok wykaz właścicieli
nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu
umowy zostały zawarte, uległy rozwiązaniu lub wygasły. Wykaz powinien zawierać: imię i nazwisko lub
nazwę oraz adres właściciela nieruchomości i adres
nieruchomości.
§ 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróşniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych winien spełniać odpowiednio wymogi określone
w art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2005r. Nr 235, poz. 2008 ze zm.).
Rozdział 4
Postanowienia końcowe.
§ 17. Traci moc zarządzenie Nr 11/2006 Wójta
Gminy Santok z dnia 5 czerwca 2006r. w sprawie
określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróşniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Santok.
§ 19. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Honorata Brzytwa

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 78

– 7280 –

Poz. 1492, 1493

1492
14 92

UCHWAŁA NR VIII/43/11
RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE
z dnia 30 maja 2011r.
uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawierania umów dzierżaw na czas dłuższy niż 3 lata
Na podstawie art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) uchwala się,
co następuje :
§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXVII/223/05 Rady
Miejskiej w Sulęcinie z dnia 27 kwietnia 2005r.
w sprawie wyraşenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów
dzierşaw na czas dłuşszy niş 3 lata (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 43, poz. 943).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulęcina.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Leon Szczepański

===================================================================================
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UCHWAŁA NR VIII/47/11
RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE
z dnia 30 maja 2011r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz
podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za
inkaso
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze
zm.) art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity
z 2010r. Dz. U. Nr 95, poz. 613 ze zm.), art. 6b ustawy
z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst
jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 136, poz. 969 ze zm.),
oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 paŝdziernika
2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze
zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Załącznik do uchwały Nr XXI/137/08 Rady
Miejskiej w Sulęcinie z dnia 19.06.2008r w sprawie
zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inka-

sa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego
Nr 68, poz. 1127) otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulęcina.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Leon Szczepański
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Załącznik
do uchwały Nr VIII/47/11
Rady Miejskiej w Sulęcinie
z dnia 30 maja 2011r.

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Określenie inkasenta
Dariusz Magda
Ewa Stasiak
Halina Sawicka
Maria Miszczak
Krzysztof Łysenko
Ryszard Szkwarek
Anatol Blicharz
Małgorzata Cerbin
Stanisław Chabza
Jerzy Koza
Stanisław Gurgacz
Iwona Szyszko-Uziębło
Mariusz Brodzikowski
Krystian Bielecki

Obszar działania
Sołectwo Brzeŝno
Sołectwo Długoszyn
Sołectwo Drogomin
Sołectwo Grochowo
Sołectwo Małuszów
Sołectwo Miechów
Sołectwo Ostrów
Sołectwo Rychlik
Sołectwo Trzebów
Sołectwo Trzemeszno
Sołectwo Tursk
Sołectwo Wielowieś
Sołectwo Zarzyń
Sołectwo Şubrów
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UCHWAŁA NR VIII/46/11
RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU
z dnia 2 czerwca 2011r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych
w przedszkolach prowadzonych przez gminę Torzym
Na podstawie art. 5 c pkt 1, art. 6 ust 1 pkt 2 i art. 14
ust. 5 pkt 1 i ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991
roku o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004r.
Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z póŝn. zm.) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez
blişszego określenia o:
1) przedszkolu – naleşy przez to rozumieć:
a) przedszkole prowadzone przez gminę Torzym,
b) oddział przedszkolny równieş w szkole podstawowej,
2) rodzicu – naleşy przez to rozumieć takşe opiekuna prawnego,
3) minimalnym wynagrodzeniu za pracę – naleşy
przez to rozumieć aktualnie obowiązujące minimalne wynagrodzenie za pracę, o którym
mowa w ustawie z dnia 10 paŝdziernika 2002r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U.
Nr 200, poz. 1679 z póŝn. zm.).
§ 2. 1. Przedszkola prowadzone przez gminę zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę
w zakresie podstawy programowej w wymiarze
5 godzin dziennie.

2. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie,
wychowanie i opiekę, o którym mowa w ust. 1 dla
kaşdego przedszkola określa statut.
§ 3. 1. Rodzice ponoszą odpłatność za korzystanie przez dziecko ze świadczeń udzielanych przez
przedszkole poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym
mowa w § 2.
2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
obejmują realizację zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dostosowanych do wieku,
potrzeb i moşliwości dziecka, zajęć umoşliwiających
realizacje programów poszerzających podstawę
programową, gier i zabaw dostosowanych do wieku
dziecka przy zapewnieniu opieki pedagogicznej oraz
bezpiecznych warunków pobytu.
3. Ustala się opłatę za korzystanie przez dziecko
ze świadczeń, w czasie przekraczającym wymiar
zajęć bezpłatnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1
w wysokości:
1) 0,12% minimalnego wynagrodzenia za pracę
– do 1 godziny dziennie,
2) 0,15% minimalnego wynagrodzenia za pracę
– do 2 godzin dziennie,
3) 0,17% minimalnego wynagrodzenia za pracę
– do 3 godzin dziennie,
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4) 0,20% minimalnego wynagrodzenia za pracę
– powyşej 3 godzin dziennie.
4. W przypadku korzystania z przedszkola
(przedszkoli) przez dwoje i więcej dzieci z jednej
rodziny, za korzystanie ze świadczeń, o których mowa w ust. 3 pkt 1 wysokość opłaty ulega obnişeniu
o 50% za drugie i kaşde następne dziecko.
5. Zakres realizowanych przez przedszkola
świadczeń, o których mowa w § 3 ust. 2 zasady ewidencjonowania czasu tych świadczeń i odpłatności
za świadczenia reguluje umowa cywilno-prawna
zawarta pomiędzy rodzicami, a dyrektorem przedszkola.

Poz. 1494, 1495

§ 5. Traci moc uchwała Nr XIII/99/07 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie
opłat za pobyt dzieci w przedszkolu.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 7. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
dnia 1 września 2011r.
Przewodniczący Rady
Zbigniew Wołoncewicz

§ 4. Opłaty, o których mowa w § 3 nie obejmują
zajęć dodatkowych organizowanych przez przedszkole na zlecenie rodziców.
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UCHWAŁA NR VII/38/11
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIASTECZKU
z dnia 6 czerwca 2011r.
w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Nowe Miasteczko z organizacjami pozarządowymi
w 2011r.
Na podstawie art. 5.1 pkt 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku publicznego
i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536
art. 5 ust. 5a) po przeprowadzeniu konsultacji Rada
Miasta Nowego Miasteczka uchwala, co następuje:

Załącznik
do uchwały Nr VII/38/11
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
z dnia 6 czerwca 2011r.

§ 1. Uchwala się program współpracy Gminy
i Miasta Nowe Miasteczko w 2011r. z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie
w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

Program współpracy Gminy Nowe Miasteczko
w 2011r. z organizacjami pozarządowymi oraz
z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowego Miasteczka.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Leszek Sikora

Rozdział 1

Ilekroć w tekście jest mowa o:
1) Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie,
2) Programie – rozumie się przez to roczny program współpracy Gminy Nowe Miasteczko
w 2011r. z organizacjami pozarządowymi oraz
z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
poşytku publicznego i o wolontariacie,
3) Organizacjach – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,
4) Gminy i Mieście – rozumie się przez to miasto
i gminę Nowe Miasteczko,
5) Konkursie – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2
ustawy,
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6) Dotacji – rozumie się przez to dotacje w rozumieniu art. 106 ust. 2 pkt 1 lit. d, ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póŝn. zm.),
7) Komisjach – rozumie się przez to Komisje Dialogu Społecznego Gminy Nowe Miasteczko;
8) Wiejskich komisjach – rozumie się przez to
Wiejskie Komisje Dialogu Społecznego działające na wioskach,
9) Zespołach – rozumie się przez to Zespoły ds.
opiniowania ofert na realizację zadań publicznych,
10) Pracowniku – rozumie się przez to Pracownika
burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, zatrudnionego na podstawie
umowy o pracę,
11) Stronie Miasta – rozumie się przez to adres internetowy www. nowemiasteczko.pl,
12) Biurze – rozumie się przez to podstawową komórkę organizacyjną Urzędu Miejskiego Nowego Miasteczka, której właściwość miejscowa
obejmuje Gminę i Miasto Nowe Miasteczko,
13) Wioski – rozumie się przez to miejscowości
Gminy Nowe Miasteczko,
Rozdział 2
CELE PROGRAMU
1. Kształtowanie lokalnego społeczeństwa obywatelskiego i wspomaganie rozwoju społeczności
lokalnych, w tym:
a) organizowanie i wspieranie działań społecznych i inicjatyw obywatelskich na rzecz Gminy i Miasta w rozwoju więzi lokalnych,
b) rozwijanie poczucia przynaleşności do społeczności lokalne Gminy i Miasta,
c) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje
otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycję,
d) promocję postaw obywatelskich i prospołecznych,
e) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów lokalnych,
f)

tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców Gminy i Miasta,

g) tworzenie warunków do wyrównywania
szans şyciowych niepełnosprawnych członków społeczności Gminy i Miasta w kaşdym
aspekcie şycia społeczności i rozwoju osobistego,
h) przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu
społecznemu,
i)

wspieranie tworzenia infrastruktury społecznej;
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2. Podnoszenie skuteczności i efektywności działań w sferze zadań publicznych;
3. Wzmocnienie pozycji organizacji i zapewnienie im równych z innymi podmiotami szans w realizacji zadań publicznych, przez wspieranie oraz powierzanie im zadań, z jednoczesnym zapewnieniem
odpowiednich środków na ich realizację;
4. Realizację zadań publicznych określonych
w ustawie, dotyczących obszarów wymienionych
w § 24;
5. Prowadzenie nowatorskich i efektywnych działań na rzecz Miasta oraz tworzenie systemowych
rozwiązań dla waşnych problemów społecznych;
6. Uzupełnienie działań Gminy i Miasta w zakresie nieobjętym przez struktury samorządowe.
7. W zakresie przedmiotowym Gmina i Miasto
współpracuje z organizacjami w sferze zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy, o ile
są one zadaniami Gminy i Miasta.
8. 1. Współpraca Gminy i Miasta z organizacjami, mająca charakter finansowy lub pozafinansowy,
odbywa się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności i uczciwej
konkurencji oraz transparentności.
2. Za wybitne osiągnięcia dla Gminy i Miasta
Burmistrz Nowego Miasteczka moşe przyznać organizacjom wyróşnienia z własnej inicjatywy, a takşe
na wniosek organizacji.
9. Formy współpracy finansowej Miasta i Gminy
z organizacjami
9. 1. Współpraca o charakterze finansowym moşe odbywać się w następujących formach:
a) powierzania wykonania zadania publicznego
wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie
jego realizacji,
b) wspierania
zadania
publicznego
wraz
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
9. 2. Gmina i Miasto moşe zawierać z organizacjami umowy o wspieranie lub o powierzenie zadań
publicznych na czas realizacji zadania lub na czas
określony.
Rozdział 3
ADRESACI PROGRAMU
Program adresowany jest do:
1) organizacji pozarządowych;
2) osób prawnych i jednostek organizacyjnych
działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
jeşeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie
działalności poşytku publicznego;
3) stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego;
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4) spółdzielni socjalnych;
5) spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubów sportowych będących spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007r. Nr 226, poz. 1675,
z póŝn. zm.), które: - nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu
na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich
członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
Rozdział 4
ZASADY WSPÓŁPRACY
Współpraca Gminy z organizacjami odbywa się na
zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz
jawności.
1) Zasada pomocniczości oznacza współpracę
władzy samorządowej z podmiotami programu,
opartą na obopólnej chęci wzajemnych działań,
dąşących do jak najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych, w celu realizacji ich
w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy.
2) Zasada suwerenności oznacza, şe strony mają
prawo do niezaleşności i odrębności w samodzielnym definiowaniu i poszukiwaniu sposobów rozwiązywania problemów i zadań.
3) Zasada partnerstwa oznacza dobrowolną
współpracę równorzędnych sobie podmiotów
w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych
problemów i osiąganiu razem wytyczonych celów.
4) Zasada efektywności polega na dąşeniu do
osiągnięcia moşliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych.
5) Zasada uczciwej konkurencji i jawności zakłada
kształtowanie przejrzystych zasad współpracy
opartych na równych, jawnych kryteriach
wspierania realizatora zadania publicznego.

Poz. 1495
a) powierzania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
b) wspierania wykonywania zadań publicznych,
wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji;

2) Zlecanie realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie
z przepisami określonymi w art. 19 a ustawy;
3) Dofinansowanie wkładu własnego organizacji
do projektów współfinansowanych ze środków
funduszy europejskich i innych ŝródeł zewnętrznych, a słuşące realizacji zadań publicznych Gminy, w przypadku zawarcia umowy
partnerskiej i otrzymania dotacji;
4) Współpracę w zakresie pozyskiwania środków
finansowych z innych ŝródeł poprzez informowanie o moşliwości ich uzyskania;
5) Konsultowanie z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji;
6) Tworzenie w miarę potrzeb wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,
złoşonych z przedstawicieli organizacji oraz
przedstawicieli Gminy;
7) Nieodpłatne udostępnianie, w miarę moşliwości, pomieszczeń i sprzętu;
8) Promowanie przez Gminę działalności organizacji i pomoc w tworzeniu jej dobrego wizerunku na stronie internetowej Gminy i Biuletynie
Informacji Publicznej;
9) Wspólne rozpoznawanie potrzeb społeczności
lokalnej i wspólne wspieranie działań słuşących
zaspokojeniu potrzeb;
10) Pomoc w nawiązywaniu kontaktów;
11) Wzajemne informowanie się o planowanych
kierunkach działalności;
12) Zawieranie umów partnerskich w celu realizacji
wspólnych przedsięwzięć.

Rozdział 5

Rozdział 7

ZAKRES PRZEDMIOTOWY

PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE

Obszar współpracy Gminy z organizacjami obejmuje
sferę zadań publicznych, o których mowa w art. 4
ust. 1 ustawy, w zakresie odpowiadającym zadaniom Miasta i gminy.

Do obszarów priorytetowych w zakresie współpracy
Urzędu Miasta z organizacjami w 2011r. naleşą:

Rozdział 6
FORMY WSPÓŁPRACY
Współpraca między Urzędem Miasta a organizacjami będzie prowadzona w szczególności poprzez:
1) Zlecanie realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, w ramach organizowanych otwartych konkursów ofert, które
moşe mieć formy:

1) Działania podejmowane w ramach upowszechniania kultury zmierzające do wykorzystania
kompleksu sportowego na terenie MKS Nowego Miasteczka;
2) Działania podejmowane w ramach rozwoju
wspólnoty samorządowej:
a) Wspieranie lokalnych społeczności oraz propagowanie postaw prodemokratycznych
i prospołecznych,
b) Wspieranie grup mieszkańców, instytucji
i organizacji w rozwiązywaniu lokalnych problemów i integracji,
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c) Poradnictwo i edukacja liderów środowiskowych w działaniach na rzecz społeczności lokalnych,

d) Realizację programów dotyczących rozbudzania przedsiębiorczości dzieci i młodzieşy
oraz przygotowania do rynku pracy,

d) Promowanie Gminy i Miasta jako wspólnoty
samorządowej,

e) Organizowanie róşnych form wypoczynku
dzieci i młodzieşy,

e) Wspieranie działań, mających na celu równouprawnienie kobiet i męşczyzn w społeczeństwie lokalnym,

f)

f)

Wspieranie współpracy organizacji pozarządowych, instytucji samorządowych i administracji publicznej oraz uczelni wyşszych,
w realizacji zadań na rzecz mieszkańców
Nowego Miasteczka, w tym w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich;

3) Działania z zakresu kultury i sztuki, w szczególności:

g) Realizację programów rozwijających róşne
zainteresowania naukowe i artystyczne dzieci
i młodzieşy w zakresie wykraczającym poza
program szkolny,
h) Realizację programów rozwojowych skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym
i ich rodziców,
i)

Realizowanie programów wykorzystujących
nowoczesne technologie informacyjno – komunikacyjne w procesie uczenia się dzieci
i młodzieşy,

j)

Popularyzację nauki oraz osiągnięć współczesnych nauk, szczególnie przyrodniczych
i technicznych, w społeczeństwie oraz wspieranie nauczycieli w zakresie promocji nauki,

a) Dialog międzykulturowy i współpraca międzynarodowa;
b) Realizacja prestişowych festiwali i przeglądów artystycznych o zasięgu podkreślających
funkcję Gminy i Miasta;
c) Oşywienie kulturalne obiektów rewitalizowanych i postindustrialnych oraz terenów
atrakcyjnych pod względem turystycznym
i rekreacyjnym poprzez pobudzenie aktywności kulturalnej;
d) Upowszechnianie sztuki poprzez produkcję
i prezentację wydarzeń artystycznych ze
wszystkich dziedzin sztuki;
e) Upowszechnianie
kultury
w dzielnicach,
w tym edukacji kulturalnej dzieci, młodzieşy
i dorosłych, działań z zakresu integracji pokoleniowej poprzez kulturę oraz wspierania artystycznej twórczości amatorskiej;
f)

Wspieranie w Polsce i za granicą inicjatyw
i przedsięwzięć popularyzujących tradycję,
historię i dziedzictwo kulturowe Nowego
Miasteczka, a takşe budujących pozytywne
relacje Miasta i wiosek z mieszkańcami;

g) Upowszechnianie twórczości teatralnej;
h) Wpieranie działań artystycznych w niezaleşnych centrach kultury;
4) Oświata i wychowanie poprzez:
a) Realizowanie programów dotyczących edukacji obywatelskiej, samorządowej i patriotycznej,
b) Realizowanie
programów
edukacyjnych
związanych z historią, przestrzenią publiczną,
tradycją i wielokulturowością naszych ziem
zachodnich,
c) Realizowanie programów wychowawczych
m.in. poprzez organizowanie działań młodzieşy na rzecz osób potrzebujących, w tym
wspieranie kształcenia wolontariuszy, prowadzących pracę wychowawczą z dziećmi
i młodzieşą,

Wspieranie nowatorskich inicjatyw oświatowych,

k) Realizowanie programów przeciwdziałających przemocy wśród dzieci i młodzieşy,
w szczególności promujących rozwiązywanie
konfliktów bez przemocy,
l)

Realizowanie programów kulturalno – wychowawczych,

m) Realizowanie programów z zakresie psychoedukacji,
n) Realizowanie programów wspierających róşnorodność kulturową uczniów oraz promujących wielokulturowość w szkole;
5) Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez:
a) Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych,
b) Szkolenie i współzawodnictwo
szczególnie dzieci i młodzieşy,

sportowe,

c) Sport i rekreację osób niepełnosprawnych,
osób starszych i osób z nadwagą
d) Szkolenie i doskonalenie kadr instruktorów
kultury fizycznej,
e) Upowszechnianie róşnorodnych dyscyplin
sportowych wśród dzieci i młodzieşy,
f)

Realizację
programów
szkolenioworekreacyjnych, w tym zagospodarowanie
czasu wolnego dzieci i młodzieşy;

6) Wspieranie aktywności turystycznej mieszkańców Nowego Miasteczka oraz turystycznych
projektów łączących pokolenia;
7) Działania na rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, w tym na rzecz:
a) Szybszego obiegu informacji i efektywnych
konsultacji pomiędzy Miastem i pozostałymi
mieszkańcami,
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b) Stworzenia bardziej przyjaznego klimatu dla
rozwoju lokalnej przedsiębiorczości,
c) Wspólnych projektów dotyczących działań
promocyjnych Miasta i Gminy,
d) Organizowanie inicjatyw informacyjnych
skierowanych do przedsiębiorców i organizacji z otoczenia biznesu,
e) Propagowania
prospołecznych
wśród przedsiębiorców,
f)

krąşenia, chorób nowotworowych, chorób
układu oddechowego oraz urazów i wypadków komunikacyjnych,
k) Wspieranie czynnego uczestnictwa w festynach, mityngach i innych imprezach o charakterze zdrowotnym,
a. Wspieranie działań rehabilitacyjnych, dotyczących zapobiegania i rozwiązywania
problemów medyczno – społecznych osób
z chorobami układu kostno-mięśniowego,
z wadami słuchu i wzroku, po urazach,
kobiet po mastektomii, osób z chorobami
neurologicznymi,
neuromięśniowymi,
z upośledzeniami umysłowymi, z zaburzeniami psychicznymi, z otyłością, osób
starszych oraz w innych chorobach,

postaw

Wspierania i promocji ekonomii społecznej;

8) Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów, w szczególności w zakresie prowadzenia
edukacji konsumenckiej;
9) Ochrona i promocja zdrowia poprzez:

b. Wspieranie działań dla osób objętych domową i stacjonarną opieką paliatywnohospicyjną, niebędących świadczeniami
medycznymi; Zadanie obejmuje: działania
wspierające dla osób objętych opieką paliatywną, terminalną oraz w innych chorobach nieuleczalnych, dla rodzin tych osób
oraz dla kombatantów, wymagających
opieki paliatywnej, terminalnej oraz ze
schorzeniami przewlekłymi;

a) Wspieranie programów edukacji i promocji
zdrowia, w tym w szczególności:
b) Wspieranie programów dotyczących promocji zdrowia w zakresie chorób układu krąşenia, które to programy poprzez rozpowszechnianie wiedzy o czynnikach ryzyka
tych chorób oraz kształtowanie nawyku badań profilaktycznych zwiększają świadomość
zdrowotną;
c) Wspieranie programów dotyczących promocji zdrowia w zakresie, w jakim dotyczą profilaktyki chorób nowotworowych, polegającej
na zwiększeniu świadomości zdrowotnej
mieszkańców poprzez rozpowszechnianie
wiedzy o czynnikach ryzyka tych chorób,
kształtowanie nawyku samokontroli oraz badań profilaktycznych, a takşe innych działań
prozdrowotnych w tym zakresie,
d) Wspieranie programów promujących zdrowy
styl şycia, wynikający z aktywności ruchowej,
e) Wspieranie programów promujących racjonalny sposób odşywiania się i kształtujących
właściwe nawyki şywieniowe,
f)

Wspieranie
programów
propagujących
zdrowy styl şycia, wolny od dymu tytoniowego, prewencję i terapię osób uzaleşnionych od tytoniu i wyrobów tytoniowych,

g) Wspieranie programów promujących zdrowie psychiczne, ze wskazaniem róşnych form
radzenia sobie ze stresem w sytuacjach trudnych,
h) Wspieranie programów edukacyjnych w zakresie zapobiegania sytuacjom, mogących
powodować zagroşenia urazami oraz wypadkami komunikacyjnymi z uwzględnieniem
udzielania pomocy przedmedycznej,
i)

j)

Wspieranie programów oświatowych, popularyzacyjnych i innych form edukacyjnych,
mających na celu podniesienie wiedzy na
temat zdrowia i zapobiegania chorobom,
Wspieranie programów dotyczących promocji zdrowia prowadzonych w formie kampanii
prozdrowotnych z zakresu chorób układu

l)

Przeciwdziałanie uzaleşnieniom i zapobieganie HIV i AIDS poprzez:
a. Działania w zakresie profilaktyki – wspieranie programów profilaktycznych, informacyjno – edukacyjnych i działań w ramach edukacji publicznej,
b. Działania w zakresie leczenia, rehabilitacji,
readaptacji, ograniczania szkód zdrowotnych, pomocy i wsparcia dla osób uzaleşnionych i şyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich – wspieranie programów zdrowotnych, programów pomocy terapeutycznej
i pomocy psychologicznej, wspieranie
działalności streetworkerskiej i programów
leczenia substytucyjnego,
c. Działania w zakresie postrehabilitacji
i pomocy socjalnej – wspieranie pomocy
postrehabilitacyjnej, programów readaptacji społecznej i zawodowej oraz programów niskoprogowych,
d. Prowadzenie działalności szkoleniowej
w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych, zapobiegania
narkomanii i problematyki HIV/AIDS,
e. Ewaluację programów przeciwdziałania
uzaleşnieniom i zapobiegania HIV/AIDS,
f.

Wspieranie działań na rzecz pozyskiwania
i prowadzenia mieszkań readaptacyjnych
oraz hosteli,

g. Prowadzenie badań społecznych – ocenę
problemów i potrzeb Miasta i Gminy związanych z problematyką uzaleşnień i HIV,

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 78

– 7287 –

h. Działania w zakresie zwiększenia wykrywalności zakaşeń HIV oraz ograniczenia
rozmiaru ryzykownych zachowań, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieşy;
m) Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez:
a. Działania w zakresie podniesienia świadomości społecznej na temat zjawiska
przemocy w rodzinie,
b. Wspieranie programów profilaktycznych
adresowanych do róşnych grup społecznych,
c. Działania w zakresie zwiększania kompetencji zawodowych pracowników słuşb,
instytucji i organizacji, zajmujących się
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,
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o) Organizowanie i prowadzenie poradnictwa
specjalistycznego;
p) Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób
bezdomnych:
a. Prowadzenie jadłodajni,
b. Poradnictwo i usługi specjalistyczne w tym
pielęgnacyjne i opiekuńcze,
c. Prowadzenie noclegowni, schronisk, domów dla osób bezdomnych;
q) Działania na rzecz osób niepełnosprawnych:
a. Prowadzenie ośrodków wsparcia;
b. Wsparcie usamodzielniania się osób niepełnosprawnych poprzez m.in. szkolenia,
warsztaty, treningi wspierające niezaleşne
funkcjonowanie, usługi asystentów,

d. Dostosowanie zasobów istniejących na terenie Miasta i Gminy do potrzeb tworzonego systemu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie,

c. Działania wspierające osoby niepełnosprawne w poszukiwaniu i utrzymaniu zatrudnienia,

e. Działania w zakresie zapewnienia kompleksowej pomocy osobom doznającym
oraz stosującym przemoc, a takşe świadkom przemocy,

d. Prowadzenie działań, mających na celu
znoszenie barier architektonicznych i komunikacyjnych, m.in. poprzez promocję
rozwiązań w tym zakresie,

f.

e. Wspieranie działalności grup wsparcia dla
rodzin osób niepełnosprawnych, m.in. poprzez szkolenia i pomoc psychologiczną,

Zintegrowanie środowisk i działań na rzecz
ograniczania zjawiska przemocy w rodzinie;

n) Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób
i rodzin zagroşonych marginalizacją społeczną poprzez:

f.

Wspieranie działań zmierzających do pozyskiwania i prowadzenia mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych;

a. Wspieranie programów aktywizacji i przeciwdziałania izolacji społecznej,

r) Prowadzenie działań na rzecz ochrony zwierząt bezdomnych i wolno şyjących, na terenie
Gminy i Miasta, w tym:

b. Wspieranie usług specjalistycznych kierowanych do mieszkańców Nowego Miasteczka,

a. Dokarmianie zwierząt bezdomnych i wolno
şyjących,

c. Działania dotyczące organizacji i wsparcia
opieki zastępczej nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej,
d. Realizację zadań wspierających działania
samopomocowe,
e. Wspieranie róşnorodnych działań na rzecz
walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję
darów rzeczowych i şywnościowych,
f.

Organizację i prowadzenie specjalistycznego wsparcia dla osób indywidualnych
i rodzin bezradnych w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego,

g. Prowadzenie całodobowych placówek
opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej,
h. Prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego,
i.

Wspieranie działań na rzecz kształtowania
umiejętności ekonomicznych;

b. Opieka weterynaryjna nad zwierzętami
bezdomnymi i wolno şyjącymi,
c. Ochrona miejsc występowania zwierząt
wolno şyjących,
d. Prowadzenie działań edukacyjnych, promujących ochronę bezdomnych i wolno
şyjących zwierząt
e. Poprawa warunków bytowania zwierząt,
f.

Opieka nad bezdomnymi
w schroniskach;

zwierzętami

s) Działania edukacyjne, konsultacyjne i informacyjne, dotyczące ochrony oraz promocji
walorów środowiska, przyrody i krajobrazu,
w tym:
a. Poprawa jakości środowiska oraz działania
związane z podnoszeniem świadomości
ekologicznej,
b. Zahamowanie degradacji terenów zieleni
miejskiej oraz ich rewitalizacja,
c. Inwentaryzacja i objęcie ochroną obszarów i obiektów przyrodniczo cennych,
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w szczególności przyrodniczych, urbanistycznych i kulturowych,
d. Poprawa jakości wód powierzchniowych
i ochrona zasobów wodnych, w tym edukacja związana ze zmniejszeniem zuşycia
wody poprzez racjonalizację;
t)

Zrównowaşony rozwój, w tym:
a. Promowanie oszczędnego i racjonalnego
zuşycia energii,
b. Popularyzowanie energii odnawialnej oraz
edukacja ekologiczna promująca racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych,
c. Racjonalizacja gospodarki odpadami, polegająca na ograniczeniu powstawania
odpadów, promocji segregacji, recyklingu
oraz odzysku odpadów,
d. Promowanie rozwoju systemu transportu
ekologicznego,
e. Promowanie transportu rowerowego i jego rozwoju,
f.

Prowadzenie i wsparcie edukacji ekologicznej,

g. Ochrona dziedzictwa przyrodniczo – kulturalnego;
u) Działania, mające na celu przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu, a takşe dyskryminacji z takich względów jak: płeć, narodowość, wiek, niepełnosprawność, pochodzenie rasowe i etniczne, orientacja seksualna,
religia i wyznanie, pochodzenie społeczne;
v) Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje
w) Ochrona przeciwpoşarowa;
Rozdział 8
OKRES I SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU
1. Program na rok 2011 będzie realizowany od
1 stycznia do 31 grudnia 2011r.
2. Program będzie realizowany w szczególności
poprzez:
a) zlecanie realizacji zadań publicznych:
w ramach otwartych konkursów ofert;
z pominięciem otwartego konkursu ofert;
b) Konsultowanie z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji;
c) Tworzenie w miarę potrzeb wspólnych zespołów konsultacyjnych;
d) organizowanie i współorganizowanie spotkań, konferencji, szkoleń, których uczestnikami są przedstawiciele organizacji i samorządu;

Poz. 1495
e) Udzielanie stałego wsparcia merytorycznego
organizacjom przez pracowników Urzędu
miasta Nowego Miasteczka;
f)

Promowanie działalności sektora pozarządowego.
Rozdział 9

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA
REALIZACJĘ
1. Wysokość środków budşetowych przeznaczonych na realizację Programu określa uchwała budşetowa na rok 2011r.
2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w trybie
art. 19a ustawy, stanowi najwyşej 20% dotacji planowanych w roku 2011 na realizację zadań publicznych przez organizacje stanowi ona kwotę
80 000,00zł.
Rozdział 10
SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU
Wskaŝnikami efektywności realizacji Programu są
w szczególności:
a) Liczba ogłoszonych otwartych konkursów
ofert na realizację zadań publicznych;
b) Liczba ofert złoşonych w otwartych konkursach ofert;
c) Liczba zawartych umów na realizację zadania
publicznego;
d) Liczba umów zawartych w trybie art. 19a
ustawy;
e) Beneficjenci zrealizowanych zadań;
f)

Wysokość środków finansowych przeznaczonych z budşetu Gminy na realizację zadań
publicznych przez organizacje;

g) Liczba projektów aktów normatywnych konsultowanych przez organizacje.
Bieşącym monitoringiem w zakresie realizacji zadań
programu współpracy zajmuje się właściwy merytorycznie pracownik Urzędu Gminy jednocześnie odpowiedzialny za współpracę z organizacjami. Organizacje mogą zgłaszać swoje uwagi, wnioski
i propozycje dotyczące realizacji Programu w trakcie
organizowanych spotkań z przedstawicielami Urzędu Gminy Postomino, jak teş bezpośrednio do pracownika, którego zadaniem jest współpraca z organizacjami. Uzyskiwane w czasie realizacji Programu
informacje, uwagi, wnioski i propozycje dotyczące
realizowanych projektów będą wykorzystywane do
usprawnienia bieşącej i przyszłej współpracy Gminy
z organizacjami. W terminie do dnia 30 kwietnia
2012 roku zostanie przedłoşone Radzie Gminy Nowego Miasteczka sprawozdanie z realizacji Programu, w którym dokonana zostanie ocena stanu
współpracy Gminy z organizacjami. Ponadto sprawozdanie z realizacji Programu zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej jak i na
stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Nowego Miasteczka.
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Rozdział 11
INFORMACJA O SPOSOBIE TWORZENIA
PROGRAMU ORAZ
W celu uchwalenia Programu podjęte zostaną następujące działania:
1) Przygotowanie projektu Programu przez pracownika Urzędu Miasta Nowego Miasteczka,
odpowiedzialnego za współpracę z organizacjami;
2) Podjęcie przez Radę Miasta Nowego Miasteczka uchwały w sprawie szczegółowego sposobu
konsultowania z organizacjami pozarządowymi
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacji;
3) Przeprowadzenie konsultacji Programu, zgodnie z uchwałą Nr VI/ 27 /11 Rady Miasta Nowego Miasteczka z dnia 29 marca 2011r. w sprawie Regulaminu określającego zasady i tryb
przeprowadzania konsultacji z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poşytku
publicznego i o wolontariacie projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji;
4) Sporządzenie przez pracownika Urzędu Miasta
Nowego Miasteczka, odpowiedzialnego za
współpracę z organizacjami zestawienia opinii,
uwag i wniosków zgłoszonych w ramach konsultacji;
5) Rozpatrzenie uwag i propozycji wniesionych
przez organizacje w drodze konsultacji do projektu Programu;
6) Opracowywanie ostatecznego projektu Programu, który zostaje przedłoşony na sesję Rady
Miasta Nowego Miasteczka wraz z projektem
uchwały w sprawie uchwalenia Programu
Współpracy Gminy i Miasta Nowego Miasteczka na rok 2011 z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność poşytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy i Miasta Nowego Miasteczka

Poz. 1495
su ofert na realizację zadań publicznych powołuje w drodze zarządzenia komisję konkursową
do oceny złoşonych ofert.

3) Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróşy.
4) W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Urzędu Miasta Nowego Miasteczka
oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3
ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy biorące
udział w konkursie.
5) W pracach komisji konkursowej mogą brać
udział z głosem doradczym osoby, posiadające
doświadczenie w realizacji zadań będących
przedmiotem konkursu.
6) Do zadań komisji konkursowej naleşy:
a) Ocena ofert pod względem formalnym, merytorycznym, z uwzględnieniem kryteriów
określonych w treści ogłoszenia konkursowego
b) Przygotowanie propozycji podziału środków
pomiędzy oferentami
7) Do członków komisji konkursowej biorących
udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. (Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r.
Nr 98, poz. 1071 z póŝn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
8) W ocenie oferty złoşonej w konkursie, nie moşe
brać udziału osoba, której powiązania ze składającym ją podmiotem mogą budzić zastrzeşenia co do jej bezstronności.
9) Kaşdy członek komisji konkursowej podpisuje
oświadczenie o bezstronności.
10) W przypadku stwierdzenia istnienia powiązań,
o których mowa w ust. 8, członek komisji zostaje wyłączony z oceny oferty podmiotu, z którym
powiązanie występuje.

7) Podjęcie przez Radę Miasta Nowego Miasteczka uchwały przyjmującej Program.

11) Prace komisji konkursowej mogą być prowadzone w składzie, co najmniej 3 osobowym.

Rozdział 12

12) Komisja konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych.

TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA
KOMISJI
1) Komisje konkursowe powoływane są w celu
opiniowania ofert w otwartych konkursach
ofert.
2) Burmistrz Gminy i Miasta Nowego Miasteczka
kaşdorazowo po ogłoszeniu otwartego konkur-

13) W skład komisji konkursowej wchodzą przewodniczący, wiceprzewodniczący, członkowie
i sekretarz.
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14) Burmistrz powołując komisję konkursową
wskazuje jej przewodniczącego i wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.

20) Z prac komisji sporządza się protokół, który
podpisuje przewodniczący i wszyscy członkowie komisji.

15) Pracami komisji kieruje przewodniczący,
a w przypadku jego nieobecności wiceprzewodniczący komisji.

21) Komisja przedstawia protokół z posiedzenia
Burmistrzowi z propozycją kwot dotacji na realizację poszczególnych ofert.

16) Do zadań przewodniczącego komisji naleşy
w szczególności:

22) Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości
dotacji podejmuje Burmistrz.

a) Reprezentowanie komisji na zewnątrz;
b) Prowadzenie posiedzeń komisji;
c) Ustalanie terminów posiedzeń komisji;
d) Zapewnienie sprawnego i zgodnego z zasadami postępowania konkursowego;

23) W przypadku, kiedy organizacje otrzymały dotację w wysokości nişszej niş wnioskowana,
konieczne jest dokonanie uzgodnień, których
celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu
realizacji zadania.
Rozdział 13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

e) Określenie zadań członkom komisji.
17) Do zadań członków komisji naleşy uczestnictwo
w pracach komisji oraz wypełnianie zadań
określonych przez przewodniczącego komisji.
18) Do zadań sekretarza komisji naleşy:
a) Zawiadamianie członków komisji o wyznaczonym terminie posiedzeń;
b) Przygotowanie protokołu postępowania konkursowego;
c) Zapewnienie obsługi administracyjno
technicznej pracy komisji;

–

d) Wykonanie zadania wymienionego w ust. 23.

1. Zmiany niniejszego Programu wymagają formy przyjętej dla jego uchwalenia.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym
Programie zastosowania mają przepisy ustawy
o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie,
ustawy Kodeks Cywilny, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Traci moc uchwała Nr XXXIII/189/09 z dnia
3 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia programu
współpracy Gminy i Miasta Nowe Miasteczko
z organizacjami pozarządowymi w 2010r.

19) Komisja konkursowa zobowiązana jest wykonywać swoje obowiązki sumiennie, dokładnie
i bezstronnie.

===================================================================================
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UCHWAŁA NR VI/44/2011
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM
z dnia 17 czerwca 2011r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu Publicznym
w Bytomiu Odrzańskim
Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2, art. 14 ust. 5 pkt 1
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) uchwala
się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXVIII/204/2009 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 23 paŝdziernika
2009 roku w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt
dziecka w Przedszkolu Publicznym w Bytomiu Odrzańskim wprowadza się zmianę treści § 1 ust. 1,
który po zmianie otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1. Usługi świadczone przez Przedszkole Publiczne w Bytomiu Odrzańskim w zakresie podstawy programowej określonej w ustawie o systemie oświaty są realizowane bezpłatnie w cza-

sie nie krótszym niş 5 godzin dziennie i realizowane będą w godzinach określonych w statucie
przedszkola”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Chmielewski
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UCHWAŁA NR VI/45/2011
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM
z dnia 17 czerwca 2011r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Bytom Odrzański
Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia
26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r.
Nr 118, poz. 1112 ze zm.) uchwala się, co następuje:

28 paŝdziernika 2005 roku zmienia się treść § 1
ust. 2, który po zmianie otrzymuje brzmienie:
„2. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli niewymienionych
w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela, według następujących norm:

§ 1. W uchwale Nr XXI/158/05 Rady Miejskiej
w Bytomiu Odrzańskim w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych
prowadzonych przez gminę Bytom Odrzański z dnia
Lp.
1.
2.
3.
4.

Stanowisko
Logopeda
Pedagog
Nauczyciel wspomagający
Specjalista ds. rewalidacji

Tygodniowy wymiar zajęć
22 godziny
22 godziny
22 godziny
22 godziny

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie z dniem 1 września 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Chmielewski
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UCHWAŁA NR VI/46/2011
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM
z dnia 17 czerwca 2011r.
w sprawie ustalenia opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie
Gminy Bytom Odrzański
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 dziecięcych prowadzonych na terenie gminy
Bytom Odrzański w wysokości 10% minimalnego
wynagrodzenia ustalonego w trybie i na zasadach
określonych w ustawie z dnia 10 paŝdziernika 2002r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U.
Nr 200, poz. 1679 ze zm.).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Chmielewski
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UCHWAŁA NR VI/47/2011
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM
z dnia 17 czerwca 2011r.
w sprawie zarządzenia przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany granic administracyjnych
w gminie Bytom Odrzański
Na podstawie art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji
dotyczących zmiany granic w gminie Bytom Odrzański poprzez:
odłączenie części gruntów sołectw Tarnów
Bycki i Wierzbnica i włączenie ich w granice administracyjne miasta Bytom Odrzański,
odłączenie części gruntów sołectwa
Wierzbnica i włączenie ich w granice sołectwa Drogomil.
§ 2. Teren konsultacji ogranicza się do sołectw
Tarnów Bycki i Wierzbnica oraz właścicieli gruntów
znajdujących się w obszarze zmian.
§ 3. Obszar podlegający zmianie określa mapa
stanowiąca załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w şycie niniejszej uchwały.
§ 5.
Konsultacje
zostaną
przeprowadzone
w formie zebrań wiejskich w sołectwach Wierzbnica
i Tarnów Bycki. Dodatkowo dla właścicieli gruntów

znajdujących się w terenie zmian nie mieszkających
w w/w miejscowościach konsultacje zostaną przeprowadzone w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim.
§ 6. Konsultacje zostaną przeprowadzone wśród
osób posiadających czynne prawo wyborcze, które
dodatkowo spełniają warunek wymieniony w § 2.
§ 7. Konsultacje polegać będą na zakreśleniu
przez mieszkańców rubryki „TAK” lub „NIE” na karcie do głosowania według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 8. Ustala się wzór protokołu, w którym naniesione będą zbiorcze wyniki przeprowadzonej konsultacji, stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego.
§ 10. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Chmielewski
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VI/47/2011
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia 17 czerwca 2011r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 78

– 7294 –
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VI/47/2011
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia 17 czerwca 2011r.

WZÓR:
KARTA DO GŁOSOWANIA
Projekt zmiany granic przewiduje odłączenie części gruntów sołectwa Tarnów Bycki i włączenie ich w granice administracyjne miasta Bytom Odrzański.
Czy jest Pan(i) za zmianą granic w wersji przedstawionej na załączniku wywieszonym w lokalu wyborczym?

 TAK
(Pieczęć okrągła
Urzędu Miejskiego)

 NIE
Miejsce na wniesienie ewentualnych uwag: ………………………………..…………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Imię: ………………….……………………………………………………………………………………………………………
Nazwisko: …………….…………………………………………………………………………………………………………..
Adres: ………………….………………………………………………………………………………………………………….
Oświadczam, şe zamieszczone dane są prawdziwe ……………………………………………………………………....
(podpis)
Pouczenie:
Wyraşenie opinii w sprawie zmiany granic polega na zaznaczeniu na karcie do głosowania znakiem „X”
w kratce obok właściwej odpowiedzi. Za niewaşne uznaje się te karty, w których zaznaczone są dwa pola lub
nie zaznaczone şadne pole, zaznaczone są pola innym znakiem, karty są przedarte lub bez pieczęci urzędowej. Równocześnie wyraşam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych
z opracowaniem wyników niniejszej konsultacji.
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VI/47/2011
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia 17 czerwca 2011r.
WZÓR:
KARTA DO GŁOSOWANIA
Projekt zmiany granic przewiduje odłączenie części gruntów sołectwa Wierzbnica i włączenie ich odpowiednio w granice administracyjne miasta Bytom Odrzański i sołectwa Drogomil.
Czy jest Pan(i) za zmianą granic w wersji przedstawionej na załączniku wywieszonym w lokalu wyborczym?

 TAK
(Pieczęć okrągła
Urzędu Miejskiego)

 NIE
Miejsce na wniesienie ewentualnych uwag: …………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Imię: …….…………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwisko:
………….…………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres:
………….…………………………………………………………………………………………………………………………
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Oświadczam, şe zamieszczone dane są prawdziwe ………………………………………………………………………
(podpis)
Pouczenie:
Wyraşenie opinii w sprawie zmiany granic polega na zaznaczeniu na karcie do głosowania znakiem „X”
w kratce obok właściwej odpowiedzi. Za niewaşne uznaje się te karty, w których zaznaczone są dwa pola lub
nie zaznaczone şadne pole, zaznaczone są pola innym znakiem, karty są przedarte lub bez pieczęci urzędowej. Równocześnie wyraşam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych
z opracowaniem wyników niniejszej konsultacji.
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VI/47/2011
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia 17 czerwca 2011r.
Protokół wyników konsultacji dotyczących zmiany granic administracyjnych w gminie Bytom Odrzański
Gmina

Bytom Odrzański

Miejsce przeprowadzenia konsultacji

Powiat nowosolski
Województwo
lubuskie
*sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim
*świetlica wiejska we wsi Tarnów Bycki
*świetlica wiejska we wsi Wierzbnica

* - właściwe zakreślić
Konsultacje rozpoczęły się w dniu …………. o godz. …. i trwały bez przerwy do godz.
I. Rozliczenie kart do głosowania
1.
Otrzymano kart do głosowania
2.
Nie wykorzystano kart do głosowania
3.
Liczba osób uprawnionych do głosowania
4.
Liczba osób którym wydano karty do głosowania
Uwaga. Suma liczb z pkt. 2 i 4 powinna być równa liczbie z pkt.1
II. Ustalenie warunków konsultacji
Po wyjęciu kart z urny ustalono na ich podstawie następujące wyniki konsultacji:
5.
Liczba kart wyjętych z urny
Uwaga. Liczba z pkt.5 powinna być równa liczbie z pkt4
6.
Liczba kart niewaşnych
7.
Liczba kart waşnych
Uwaga. Suma liczb z pkt. 6 i 7 musi być równa liczbie z pkt. 5.
8.
Liczba głosów niewaşnych
9.
Liczba głosów waşnych
Uwaga. Suma liczb z pkt. 8 i 9 musi być równa liczbie z pkt. 7.
10.
Liczba głosów pozytywnych „TAK”
11.
Liczba głosów negatywnych „NIE”
Uwaga. Suma liczb z pkt. 10 i 11 musi być równa liczbie z pkt. 9.
Osoby obecne przy sporządzaniu protokołu :
1)…………………………………………..
(nazwisko i imię, funkcja)
2)…………………………………………..
3)…………………………………………..
(pieczęć okrągła Urzędu Miejskiego)
4 99

………….…………….…
(podpis)
…..………………………
……………..……………
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UCHWAŁA NR VI/51/2011
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM
z dnia 17 czerwca 2011r.
w sprawie przyjęcia „Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest,
pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Bytom Odrzański”
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Regulamin dofinansowania
kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest,
pochodzących z obiektów budowlanych połoşonych
na terenie Gminy Bytom Odrzański”, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Chmielewski
Załącznik
do uchwały Nr VI/51/2011
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia 17 czerwca 2011r.

6. Dofinansowanie przyznaje się tylko jeden raz
dla danego obiektu budowlanego.
7. Dofinansowanie nie zostanie przyznane dla
obiektów budowlanych wykorzystywanych na cele
działalności gospodarczej.
8. Kwota dofinansowania będzie określona na
podstawie przedłoşonej faktury VAT (lub rachunku),
wystawionej przez firmę świadczącą usługi, wyłonioną przez Gminę zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
9. O jednorazowe dofinansowanie mogą ubiegać
się osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe oraz
gminne jednostki organizacyjne, posiadające tytuł
prawny do obiektu budowlanego, połoşonego na
terenie Gminy, które poniosły koszty związane
z demontaşem, transportem i unieszkodliwianiem
wyrobów zawierających azbest.
§ 2. 1. Warunkiem do ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięcia określonego w § 1 jest
złoşenie wniosku w Urzędzie Miejskim w Bytomiu
Odrzańskim (załącznik Nr 1 do regulaminu).
2.

REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW
USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH
AZBEST, POCHODZĄCYCH Z OBIEKTÓW BUDOWLANYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY BYTOM ODRZAŃSKI
§ 1. 1. Regulamin określa zasady przyznawania
dofinansowania do poniesionych kosztów usuwania
i utylizacji materiałów zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych, połoşonych na
terenie Gminy Bytom Odrzański.
2. Gmina Bytom Odrzański będzie dofinansowywała koszty usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest jedynie po uzyskaniu zewnętrznych
środków pomocowych przeznaczonych na ten cel.
3. Dofinansowaniem objęte będą koszty demontaşu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pozyskanych w trakcie ich wymiany,
do wysokości poziomu pozyskanych na ten cel
środków pomocowych.
4. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montaşem nowych materiałów
budowlanych.
5. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów za demontaş, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest wywiezionych na składowisko
odpadów przed złoşeniem wniosku.

Do wniosku naleşy dołączyć:

1) informację o wyrobach zawierających azbest
i miejscu ich wykorzystywania (załącznik Nr 2
do regulaminu);
2) ocenę stanu i moşliwości bezpiecznego uşytkowania wyrobów zawierających azbest (załącznik Nr 3 do regulaminu);
3) oświadczenie o tym, şe wyroby zawierające
azbest pochodzą z budynku, który nie jest wykorzystywany na cele działalności gospodarczej
(załącznik Nr 4 do regulaminu);
4) kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do obiektu budowlanego;
5) kopię aktualnego: potwierdzenia zgłoszenia
w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli zamiaru usunięcia wyrobów zawierających azbest
z budynku (wymagane na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót) lub pozwolenia na
budowę wymaganego w przypadku rozbiórki
budynku lub zmiany wyglądu obiektu;
6) zobowiązanie do sfinansowania udziału własnego w formie zaliczki, wpłaconej przed terminem podpisania przez Gminę umowy z wykonawcą.
§ 3. 1. Wnioski o dofinansowanie naleşy składać
do 30 września w roku poprzedzającym realizację
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przedsięwzięcia. Wnioski złoşone po tym terminie
uwzględnione będą w planie na rok następny.

2. Podstawę wypłaty przyznanego dofinansowania stanowić będą następujące dokumenty:

2. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane
do czasu ich uzupełnienia.

1) protokół odbioru końcowego, potwierdzający
wykonanie przedsięwzięcia, podpisany przez
osobę posiadającą uprawnienia budowlane
odpowiednie do realizowanego zadania;

3. Wnioski kompletne, po dokonaniu oceny formalnej, rozpatrywane będą wg kolejności ich złoşenia, aş do wyczerpania środków przewidzianych na
ten cel w danym roku. Wnioski niezrealizowane
z powodu wyczerpania środków finansowych na
dany rok, będą realizowane w pierwszej kolejności
w roku następnym, zgodnie z kolejnością złoşenia
wniosków oraz wysokością posiadanych na ten cel
środków finansowych.

2) oświadczenie wydane przez wykonawcę usuwającego wyroby azbestowe o prawidłowości
wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu
z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych;
3) faktura VAT (lub rachunek) wystawiona przez
wykonawcę.

§ 4. 1. Dofinansowanie kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest nastąpi po zawarciu
z Gminą Bytom Odrzański umowy cywilnoprawnej.
Załącznik Nr 1 do Regulaminu

Bytom Odrzański, dnia ………………....………
WNIOSEK
o dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Bytom Odrzański
Burmistrz Bytomia Odrzańskiego
1. Imię i nazwisko wnioskodawcy (właściciela budynku): ……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Adres zameldowania wnioskodawcy: ulica …………………………………………………………….……………….
nr domu ……… kod pocztowy ………………………… miejscowość ……………………………...……………………
tel. kontaktowy …………………………………………………………………………………………………………………..
3. Lokalizacja planowanych prac: …………………………………………………………………………………………….
4. Obręb i numer działki: ………………………….…….………………………………………………………………..
5. Prace związane z usuwaniem azbestu obejmują*:
• budynek mieszkalny

• budynek gospodarczy (stodoła / obora)

• budynek garaşowy

• budynek uşyteczności publicznej

• inne
Wnoszę o dofinansowanie*:
a) kosztów demontaşu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pozyskanych w trakcie
wymiany;
b) kosztów transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pozyskanych w trakcie wymiany.
6. Charakterystyka prac – usuwania wyrobów zawierających azbest obejmuje*:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Przewidywane ilości odpadów zawierających azbest [m² lub kg]:…………………………………………………..
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8. Planowany termin realizacji prac: od dnia…………………………….. do dnia………………………………………
……………………………………….
(czytelny podpis wnioskodawcy)
* - właściwe zaznaczyć
Wymagane załączniki do wniosku:
1) informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania;
2) ocena stanu i moşliwości bezpiecznego uşytkowania wyrobów zawierających azbest;
3) oświadczenie o tym, şe wyroby zawierające azbest pochodzą z budynku, który nie jest wykorzystywany
na cele działalności gospodarczej;
4) kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do obiektu budowlanego;
5) kopia aktualnego: potwierdzenia zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli zamiaru usunięcia
wyrobów zawierających azbest z budynku (wymagane na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót)
lub pozwolenia na budowę wymaganego w przypadku rozbiórki budynku lub zmiany wyglądu obiektu;
6) zobowiązanie do sfinansowania udziału własnego w formie zaliczki, wpłaconej przed terminem podpisania przez Gminę umowy z wykonawcą.
======================================================================================
Załącznik Nr 2 do Regulaminu
Informacja o wyrobach zawierających azbest1) i miejscu ich wykorzystania
1. Miejsce, adres ………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Właściciel, zarządca, uşytkownik*
a) osoba prawna – nazwa, adres ……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) osoba fizyczna – nazwisko, imię, adres ………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Tytuł własności ……………………………………………………………………………………………………………….
4. Nazwa/rodzaj wyrobu2) ……………………………………………………………………………………………………...
5. Ilość (m2, tony)3) ……………………………………………………………………………………………………………...
6. Przydatność do dalszej eksploatacji4) …………………………………………………………………………………….
7. Przewidywany termin usunięcia wyrobu ………………………………………………………………………………..
a) okresowej wymiany z tytułu zuşycia wyrobu5) ………………………………………………………………………..
b) całkowitego usunięcia niebezpiecznych materiałów ………………………………………………………………...
8. Inne, istotne informacje o wyrobach6) ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….
(data)

…………………………………………
(podpis)

* - niepotrzebne skreślić
Objaśnienia:
1) Za wyrób zawierający azbest, uwaşa się kaşdy wyrób o stęşeniu równym lub wyşszym od 0,1% azbestu.
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2) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest naleşy stosować następująca klasyfikację:
płyty płaskie azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie;
płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie;
rury i złącza azbestowo-cementowe;
izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest;
wyroby cierne azbestowo-kauczukowe;
przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione;
szczeliwa azbestowe;
taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki;
wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych;
papier i tektura;
inne wyroby zwierające azbest, oddzielnie nie wymienione.
3) Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, pomiar z natury).
4) Według „Oceny stanu i moşliwości bezpiecznego uşytkowania wyrobów zawierających azbest” – załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie sposobów bezpiecznego
uşytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest.
5) Na podstawie corocznego rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie dopuszczenia wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzania na polski obszar celny.
6) Np. informacje dot. oznaczenia na planie sytuacyjnym terenu instalacji lub urządzenia zawierającego
azbest.
=======================================================================================
Załącznik Nr 3 do Regulaminu
OCENA
Stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
Miejsce / obiekt / urządzenia budowlane / instalacja przemysłowa
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres miejsca / obiektu / urządzenia budowlanego / instalacji przemysłowej
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pomieszczenia ...…………………………………………………………………………………………………………………
Rodzaj / nazwa wyrobu1) ………………….……………………………………………………………………………………
Ilość wyrobów (m2, tony) 2) …………………………………………………………………………………………………..
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Suma punktów oceny …………………………
Stopień pilności I
(wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie) – 65 i więcej punktów
Stopień pilności II
(ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku) – powyşej 35 do 60 punktów
Stopień pilności III
(ponowna ocena w terminie do 5 lat) – do 35 punktów

Poz. 1500
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UWAGA: naleşy podkreślić tylko jedną pozycję w grupie, jeśli wystąpi więcej niş jedna, naleşy podkreślić
najwyşszą punktację. Zsumować ilość punktów, ustalić ocenę końcową i stopień pilności.

………………………...….

...…………………………….

Oceniający: nazwisko i imię

Właściciel / Zarządca

Data ………………………………
1) według klasyfikacji wyrobów przyjętych w sprawozdaniu rocznym - załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 paŝdziernika 2003r. w sprawie wymagań w zakresie
wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń,
w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U. Nr 192, poz. 1876);
2) zgodnie z inwentaryzacją i sprawozdaniem rocznym - § 7 wymienionego w odnośniku 1 rozporządzenia;
3) duşe uszkodzenia – widoczne pęknięcia lub ubytki na powierzchni równej lub większej niş 3% powierzchni wyrobu;
4) małe uszkodzenia – brak widocznych pęknięć na powierzchni mniejszej niş 3% powierzchni wyrobu.
======================================================================================
Załącznik Nr 4 do Regulaminu
………………………………………………
data, miejscowość
………………………………..……………..……………….
imię i nazwisko
………………………………..……………..……………….
adres zamieszkania
………………………………..……………..……………….
nr dowodu osobistego
OŚWIADCZENIE

Ja nişej podpisany/a oświadczam, şe wyroby zawierające azbest pochodzą z (np. dachu)
…………………………………………………. budynku, który nie jest wykorzystywany na cele działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173,
poz. 1807 ze zm.).

…………………………………………………
(podpis osoby składającej oświadczenie)

5 00
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UCHWAŁA NR VI/52/2011
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM
z dnia 17 czerwca 2011r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu gminy Bytom Odrzański
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy
z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
Cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 ze zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXVI/198/01 Rady Miejskiej
w Bytomiu Odrzańskim w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu gminy Bytom Odrzański z dnia 14 grudnia
2001 roku wprowadza się następujące zmiany:

„d. zamieszkują lokal, w którym powierzchnia
mieszkalna przypadająca na osobę nie przekracza 5m2.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Chmielewski

1) skreśla się treść § 3 ust. 1 lit. b,
2) w § 3 ust. 1 dodaje się lit. d w brzemieniu:

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

1502
15 02

UCHWAŁA NR XII/99/11
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI
z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat dodatkowych za
parkowanie oraz sposobu ich pobierania
Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b i art. 13f
ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115) oraz
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXIII/186/08 Rady Miejskiej
w Nowej Soli z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie
ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat
i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu
ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2008r.
Nr 76, poz. 1225, z 2009r. Nr 101, poz. 1351, z 2010r.
Nr 25, poz. 412), § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1 ust. 1 Ustala się następujące strefy parkowania na terenie miasta Nowa Sól;
a) plac Floriana oznaczony Nr 1 w załączniku graficznym,
b) ulica Szeroka oznaczona Nr 2 w załączniku
graficznym,
c) ulica Witosa (chodnik na odcinku od ul. Piłsudskiego do wjazdu na pasaş), oznaczona
Nr 3 w załączniku graficznym,

d) ulica Głowackiego wraz z parkingiem połoşonym pomiędzy ul. Głowackiego, a ul. Wojska
Polskiego oznaczona Nr 4 w załączniku graficznym,
e) parking połoşony pomiędzy ul. Świętej Barbary, a ul. Głowackiego oznaczony Nr 5 w załączniku graficznym,
f) ulica Muzealna oznaczona Nr 6 w załączniku
graficznym,
g) ulica Zjednoczenia (na wysokości poczty),
oznaczona Nr 7 w załączniku graficznym,
h) parking przy ul. 9 Maja oznaczony Nr 8 w załączniku graficznym,
i) ulica Wojska Polskiego na odcinku od ul. Kupieckiej do ul. Kościuszki oznaczona Nr 9 w załączniku graficznym.
j) parking przy ul. Moniuszki oznaczony Nr 10
w załączniku graficznym,
§ 1 ust. 2 Cały obszar strefy płatnego parkowania oraz jej granice określa załącznik Nr 1 do
uchwały”.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 3. Traci moc uchwała Nr X/85/11 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 maja 2011r. w sprawie
zmiany uchwały w sprawie ustalenia stref płatnego
parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za
parkowanie oraz sposobu ich pobierania.

Poz. 1502

§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Chmielewski

Załącznik
do uchwały Nr XII/99/11
Rady Miejskiej w Nowej Soli
z dnia 28 czerwca 2011r.
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Poz. 1503

1503
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UCHWAŁA NR VII/32/11
RADY POWIATU STRZELECKO-DREZDENECKIEGO
z dnia 30 marca 2011r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) na wniosek Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego Rada Powiatu uchwala, co następuje:

„§ 25 ust. 2 pkt 2) Stanowisko ds. Zdrowia
i Spraw Społecznych – przygotowanie słuşby
zdrowia, kultury i sportu oraz działu zabezpieczenia społecznego na okres zagroşenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;”.

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa
Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Powiatu StrzeleckoDrezdeneckiego Nr VII/47/2007 z dnia 27 kwietnia
2007r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Strzelcach Kraj.
(Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
Nr 56, poz. 842), zmienionego uchwałą Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego Nr XXXIV/177/09
z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Kraj. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 47, poz. 667) i uchwałą Rady
Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego Nr XLV/224/10
z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Kraj. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 42, poz. 630) wprowadza się następujące zmiany:

11. W § 25 ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 25 ust. 2 pkt 5) Wydział Rozwoju Gospodarczego – nadzór nad dystrybucją i sposobem
wykorzystania przydzielonych środków pomocowych na zabezpieczenie działalności jednostek
organizacyjnych, biorących udział w realizacji
waşnych strategicznie inwestycji oraz na ich odtwarzanie po ewentualnych zniszczeniach w wyniku działań wojennych, przygotowanie oświaty
na okres zagroşenia bezpieczeństwa państwa
i w czasie wojny;”.
12. § 27 otrzymuje brzmienie:
„§ 27. Stanowisko ds. Zdrowia i Spraw Społecznych realizuje zadania z zakresu:
1) współpraca i nadzór nad placówkami realizującymi zadania powiatu z zakresu ochrony zdrowia,

1. W § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2) ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej,

„2. Przebieg czynności biurowych i kancelaryjnych regulowany jest odrębnymi przepisami,
regulaminem oraz zarządzeniami starosty.”

3) koordynowanie działań związanych z udzieleniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla
uczniów, rodziców i nauczycieli,

2. W § 8 w ust. 2 skreśla się „urzędującego
członka zarządu”.

4) współpraca z samorządami zawodowymi lekarzy i pielęgniarek oraz podmiotami wchodzącymi w skład systemu ochrony zdrowia,

3. W § 10 ust. 2 skreśla się wyrazy „urzędujący
członek zarządu powiatu”.
4. W § 10 ust. 6 skreśla się wyrazy „urzędującego członka zarządu powiatu”.
5. Skreśla się § 12.
6. W § 15 ust. 3 skreśla się słowa „urzędującemu
członkowi zarządu”.
7. W § 23 skreśla się pkt 2 i dodaje pkt 13
w brzmieniu:
„13) Stanowisko ds. Zdrowia i Spraw Społecznych” (ZS).”
8. W § 23 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) Pion Ochrony – Biuro Informacji Niejawnych
(PO-BIN)”.
9. W § 24 skreśla się pkt 3 i 4.
10. W § 25 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

5) spraw obywatelskich,
6) rejestracji i nadzoru nad stowarzyszeniami,
7) ochrony dóbr kultury,
8) organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenia odpowiednich
warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju,
9) współpraca z jednostkami organizacyjnymi
realizującymi zadania powiatu z zakresu pomocy
społecznej,
10) współpraca ze stowarzyszeniami, fundacjami
oraz innymi instytucjami i związkami zajmującymi się propagowaniem profilaktyki zdrowotnej, sportu i rekreacji,
11) prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów
sportowych i sprawowania nadzory nad ich działalnością,
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12) organizowanie działalności w dziedzinie kultury, sportu oraz tworzenia odpowiednich warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju,
13) spraw związanych z prowadzeniem powiatowych instytucji kultury i wymianą kulturalną.”
13. W § 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 29. 1. Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
realizuje zadania z zakresu:
1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
2) prowadzenie ewidencji gruntów i budynków;
3) prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
4) prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu;
5) koordynacja usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu;
6) zakładanie osnów szczegółowych;
7) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie
map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;
8) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
9) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz
danych, wymaganych przepisami prawa; prowadzenie postępowań administracyjnych scaleniowych i wymiennych;
10) ochrony gruntów rolnych i leśnych;
11) gospodarowania zasobem nieruchomości
Skarbu Państwa;

Poz. 1503
15. § 31 otrzymuje brzmienie:
„§ 31. Wydział Rozwoju Gospodarczego realizuje
zadania z zakresu:
1) opracowywania i rozpowszechniania materiałów promocyjno-informacyjnych o powiecie;
2) promowania potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego powiatu przez uczestnictwo w zagranicznych i krajowych imprezach
wystawienniczych;
3) współdziałania w inicjowaniu i organizacji imprez promocyjnych powiatu oraz współpracy
z innymi podmiotami w ich organizacji;
4) współpracy z mediami, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, urzędami i innymi instytucjami;
5) gromadzenia bazy danych o powiecie;
6) dokonywania analiz moşliwości wykorzystania
przez samorząd funduszy strukturalnych;
7) opracowywania wniosków i projektów pozyskiwania środków pomocowych związanych
z realizacją inwestycji powiatowych;
8) udostępniania materiałów informacyjnych dotyczących Unii Europejskiej;
9) opracowywania materiałów w zakresie kompleksowego programowania i ustalania strategii
rozwoju powiatu;
10) koordynowania inwestycji prowadzonych
przez powiat z inwestycjami poza powiatowymi,
a realizowanymi na terenie powiatu;
11) sporządzania rocznych i wieloletnich planów
inwestycji prowadzonych przez powiat;

12) gospodarowania powiatowym zasobem nieruchomości;

12) przygotowywania, prowadzenia oraz kontroli
postępowań związanych z inwestycjami w oparciu o przepisy regulujące zamówienia publiczne;

13) regulacji własności osadniczych gospodarstw chłopskich oraz uwłaszczenia i regulowania spraw związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym;

13) określania zakresów prac do opracowywanych dokumentacji technicznych, projektów budowlano – wykonawczych, kosztorysów oraz
prognoz inwestycyjnych,

14) regulacji własności nieruchomości w związku
z przekazywaniem gospodarstw rolnych;

14) przygotowywania materiałów ŝródłowych
i ofert do realizacji inwestycji;

15) ustanowionych praw na nieruchomości,
w tym uşytkowania wieczystego;

15) dokonywania uzgodnień w realizowanych
inwestycjach z inspektorami nadzorów i kierownikami budów oraz prowadzenia w tym względzie odpowiedniej dokumentacji;

16) postępowań dotyczących wywłaszczania nieruchomości, zwrotu wywłaszczonych nieruchomości oraz ograniczenia sposobu korzystania
z nieruchomości.”
14. W § 29 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 29 ust. 2 Zadania z zakresu geodezji i kartografii Starosta realizuje przy pomocy Geodety
Powiatowego.”

16) przygotowywania i kompletowania dokumentacji odbiorowych zrealizowanych inwestycji
oraz uczestnictwa w pracach komisji odbiorowych zrealizowanych inwestycji.
17) edukacji i oświaty;
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18) nadzoru i kontroli nad placówkami oświatowymi, prowadzonym przez powiat;
19) diagnozowanie potrzeb w zakresie kształcenia zawodowego oraz projektowanie i opiniowanie zmian w kierunkach kształcenia i strukturze szkół, konsultowanie w tym zakresie z Powiatowym Urzędem Pracy, Radą Zatrudnienia i pracodawcami;

Poz. 1503, 1504
16. W § 34 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) prowadzenie Biura Informacji Niejawnych,
którym kieruje kierownik Biura Informacji Niejawnych.”

17. W § 46 ust. 3 skreśla się „i urzędujący członek zarządu podpisują” zastępując je wyrazem
„podpisuje”.
18. W § 47 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

20) realizacja zadań związanych z udzielaniem
dotacji dla placówek niepublicznych;

„§ 47. 2. Zasady przetwarzania dokumentów niejawnych określa ustawa”.

21) prowadzenie spraw związanych z postępowaniem dotyczącym awansu nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego;

19. W § 52 ust. 3 pkt 1 skreśla się „oraz przestrzegania tajemnicy państwowej i słuşbowej”.

22) udzielania pomocy finansowej dla uczniów
(stypendia);

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.

23) zapewnienia rozwoju twórczości artystycznej
młodzieşy i dorosłych, współpraca przy organizacji uroczystości związanych z działalnością artystyczną młodzieşy – jednostek oświatowych
powiatu;

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Wiesław Rosiński

24) sprawowania nadzoru nad działalnością turystycznych schronisk młodzieşowych.”

===================================================================================
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UCHWAŁA NR VIII/44/2011
RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO
z dnia 25 maja 2011r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/139/2009 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 4 lutego 2009r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wschowie
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200,
poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162,
poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167,
poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r.
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92,
poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142
i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r.
Nr 21, poz. 113) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXVII/139/2009 Rady Powiatu
Wschowskiego z dnia 4 lutego 2009r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego we Wschowie (Dz. Urz. Woj. Lub.
z 2009r. Nr 23, poz. 361, z 2010r. Nr 93, poz. 1353)
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 12 dodaje się pkt 11-12 w brzmieniu:
„11) Stanowisko ds. edukacji i współpracy z organizacjami pozarządowymi EP;
12) Stanowisko ds. audytu i kontroli finansowej
KF."
2) w § 15:

a) pkt 9 otrzymuje następujące brzmienie:
„9) realizacja zadań związanych z organizacją
i nadzorem w zakresie spraw administracyjnych
nad powiatowymi bibliotekami publicznymi, organizacjami kultury, kultury fizycznej, sportu
i turystyki; "
b) skreśla się pkt 10-12 i 15;
3) po § 23 a dodaje się § 23 b i 23 c w następującym brzmieniu:
„§ 23b. Do podstawowych zadań Stanowiska ds.
edukacji i współpracy z organizacjami pozarządowymi naleşy między innymi:
1) realizacja zadań związanych z organizacją
i nadzorem w zakresie spraw administracyjnych
nad szkołami ponadgimnazjalnymi, specjalnymi
oraz poradniami psychologiczno – pedagogicznymi;
2) współpraca i pomoc w przygotowaniu projektów uchwał z zakresu oświaty oraz współpracy
z organizacjami pozarządowymi;
3) przygotowywanie zezwoleń na załoşenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną;
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4) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych;
5) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem zadań organu prowadzącego szkoły i placówki oświatowe wynikające z obowiązujących
przepisów prawa, w tym m.in. konkursami na
stanowiska dyrektorów, oceną pracy dyrektorów, awansem zawodowym nauczycieli, wynagradzaniem i nagradzaniem nauczycieli, kierowaniem uczniów do placówek kształcenia specjalnego;
6) prowadzenie sprawozdawczości oświatowej;
7) realizacja zadań związanych z organizacją roku
szkolnego;
8) prowadzenie spraw związanych z kierowaniem uczniów do ośrodków wychowawczych;
9) prowadzenie ewidencji i nadzoru nad
uczniowskimi klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej nie prowadzącymi
działalności gospodarczej;
10) realizacja zadań związanych z udzielaniem
organizacjom pozarządowym dotacji z budşetu
powiatu;
11) wykonywanie innych zadań powierzonych
przez Starostę.

Poz. 1504
o wspieranie lub powierzanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych oraz
udzielania im dotacji;
5) przeprowadzenie kontroli wynikających
z ustawy o Systemie Informacji Oświatowej;
6) przeprowadzanie audytu wewnętrznego
w przypadku objęcia Powiatu Wschowskiego takim obowiązkiem lub podjęcia przez Starostę
decyzji o przeprowadzeniu takiego audytu;
7) przeprowadzanie kontroli zarządczej wynikającej z ustawy właściwej o finansach publicznych;
8) przygotowywanie wniosków i zaleceń pokontrolnych oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia
przez Starostę;
9) wykonywanie innych zadań powierzonych
przez Starostę. "
4) w § 30:
a) ust. 1 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2) Stanowisko ds. audytu i kontroli finansowej
– w zakresie prawidłowości gospodarowania
środkami budşetowymi i kredytami oraz prowadzenia rachunkowości;”
b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

§ 23c. Do podstawowych zadań Stanowiska ds.
audytu i kontroli finansowej naleşy między innymi:

„1) Stanowisko ds. audytu i kontroli finansowej w zakresie bieşącej kontroli wykonywania budşetu powiatu;"

1) współpraca z Komisją Rewizyjną Rady Powiatu Wschowskiego;

5) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

2) opracowywanie rocznych planów kontroli;

§ 2. Uchwała wchodzi w şycie z dniem 1 lipca
2011r.

3) przeprowadzanie kontroli wewnętrznych
i zewnętrznych, w zakresie o którym mowa
w § 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1, zgodnie
z rocznym planem kontroli oraz doraŝnych – na
polecenie Starosty;
4) przeprowadzanie kontroli organizacji pozarządowych w zakresie wykonywania umów

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego
Przewodniczący Rady
Ryszard Szumski
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Poz. 1504
Załącznik
do uchwały Nr VIII/44/2011
Rady Powiatu Wschowskiego
z dnia 25 maja 2011 r.

04
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UCHWAŁA NR VIII/56/2011
RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO
z dnia 26 maja 2011r.
w sprawie ustalenia zasad najmu lokali użytkowych, stanowiących własność Powiatu Zielonogórskiego
Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit a ustawy z dnia
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z póŝn. zm.)
uchwala się, co następuje:

2) Strefa II - miasto Sulechów.

§ 1. Dla określenia zróşnicowanych, minimalnych stawek czynszu za najem lokali uşytkowych,
wyznacza się na terenie Powiatu Zielonogórskiego
następujące strefy:

4) Strefa IV - pozostałe miejscowości.

3) Strefa III - miasta Babimost, Czerwieńsk, Kargowa i Nowogród Bobrzański
§ 2. Ustala się następujące, minimalne miesięczne stawki czynszu za 1m2 powierzchni lokalu,
z tytułu najmu lokali uşytkowych.

1) Strefa I - miasto Zielona Góra.

Lp.

Rodzaj prowadzonej działalności w lokalu

1

2

I
3

Numer strefy
II
III
4
5

IV
6

1

Biura organizacji społecznych, nie prowadzących gospodarczej.

3,00

0,50

0,50

0,40

2

Biura organizacji społecznych prowadzących działalność gospodarczą

10,00

5,50

5,50

4,00

3

Biura zakładów usługowych i innych jednostek, pomieszczenia techniczne

25,00

15,00

10,00

6,00

4

Jednostki organizacyjne powiatu

0,10

0,10

0,10

0,10

5

Lokale z przeznaczeniem na usługi w zakresie ochrony zdrowia zlokalizowane na terenach wsi

13

Prywatne gabinety lekarskie, psychologiczne, stomatologiczne, pielęgniarskie
Gabinety Opieki Zdrowotnej działające w ramach NFZ
Biura: polityczne, poselskie, senatorskie, prawne i urzędy administracji
publicznej.
Lokale gastronomiczne i punkty gastronomiczne (frytki, lody, itp.)
Lokale usługowe i produkcyjne
Magazyny poza lokalami handlowymi i usługowymi i pomieszczenia
socjalne w tych lokalach
Garaşe
Piwnice, składy opału i pomieszczenia kotłowni przy lokalach uşytkowych
Tablice informacyjne, bilbordy bez względu na sposób posadowienia

14

Stacje bazowe telefonii komórkowej do 50 m2 zajętej powierzchni

6
6a
7
8
9
10
11
12

5,00
25,00

23,00

19,00

5,00

11,50

11,00

10,00

3,00

40,00

30,00

19,00

5,00

15,00
15,00

12,00
12,00

10,00
5,00

8,00
2,00

11,00

10,00

6,00

4,00

7,00

5,00

4,00

2,00

5,00

4,00

1,00

0,50

Ryczałt roczny 2.000,00
Ryczałt miesięczny
3.500,00
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Stawki czynszu za najem lokali uşytkowych, słuşących do działalności statutowej jednostek organizacyjnych Powiatu, ustala kaşdorazowo w umowie
najmu Zarząd Powiatu.
§ 3. 1. W przypadku, gdy lokal uşytkowy stanowi
budynek wolnostojący lub wydzielony, a najemca
przejmuje wykonawstwo remontów kapitalnych
i bieşących na własny koszt, obowiązująca stawka
czynszu wg § 2 moşe być obnişona do 50%,
w zaleşności od stanu technicznego budynku. Kaşdorazowo stopień obnişki stawki czynszu ustala Zarząd Powiatu w oparciu o opinię wynajmującego.
2. Najemca traci prawo do obnişki, jeşeli nie wykona remontów w terminie określonym przez wynajmującego.
3. W indywidualnych sprawach najmu lokalu
uşytkowanego na cele ochrony zdrowia na wniosek
najemcy Zarząd Powiatu moşe obnişyć stawkę czynszu nie więcej jednak niş o 50%.
§ 4. Zwalnia się z opłat czynszowych następujących najemców lokali uşytkowych:
1) gabinety pielęgniarskie zlokalizowane w jednostkach oświatowych;
2) jednostki organizacyjne Powiatu Zielonogórskiego.
§ 5. 1. Zwalniane lokale uşytkowe przekazuje się
do dalszego wykorzystania w drodze przetargu.
Przedmiotem przetargu jest wysokość stawki czynszu za 1m2 powierzchni uşytkowej lokalu.
2. Do ustalonej w drodze przetargu stawki czynszu stosuje, się równieş § 3 niniejszej uchwały.
3. Dla lokali uşytkowych, które w przetargu nie
uzyskały najemców, stosowana będzie stawka czynszu ustalona w drodze negocjacji, po akceptacji Zarządu Powiatu.
§ 6. Najemca lokalu uşytkowego nie moşe go
podnająć ani oddać do bezpłatnego uşytkowania
innemu uşytkownikowi w całości lub części bez zgody Zarządu Powiatu z zagroşeniem rozwiązania

Poz. 1505

umowy najmu bez zachowania umownego okresu
wypowiedzenia.
§ 7. 1. Lokal uşytkowy wynajęty przez spółkę cywilną, w przypadku jej rozwiązania, moşe być przekazany jednemu ze wspólników rozwiązanej spółki
do dalszego wykorzystania za zgodą Zarządu Powiatu.
2. W przypadku, gdy o wynajem lokalu występuje więcej niş jedna z wyşej wymienionych osób, lokal moşe być przekazany w najem w trybie, określonym w § 5 niniejszej uchwały.
§ 8. Czynsz za lokale uşytkowe podlega waloryzacji jeden raz w roku począwszy od 1 lipca 2011r.
wg wskaŝnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§ 10. Tracą moc:
1) Uchwała Nr VIII/66/2007 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia zasad najmu lokali uşytkowych,
stanowiących własność Powiatu Zielonogórskiego,
2) Uchwała Nr X/92/2007 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 29 listopada 2007 roku
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia
zasad najmu lokali uşytkowych, stanowiących
własność Powiatu Zielonogórskiego,
3) Uchwała Nr XIX/157/2008 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30 paŝdziernika 2008 roku
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia
zasad najmu lokali uşytkowych, stanowiących
własność Powiatu Zielonogórskiego.
§ 11. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Edwin Łazicki
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UCHWAŁA NR XI/53/2011
RADY POWIATU NOWOSOLSKIEGO
z dnia 3 czerwca 2010r.
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Nowosolskiego
Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z póŝn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. W Statucie Powiatu Nowosolskiego stanowiącym załącznik do uchwały Nr VIII/51/99 Rady
Powiatu Nowosolskiego (Dz. Urz. Woj. Lub. z 1999r.
Nr 38, poz. 419 ze zm.) wprowadza się następującą
zmianę:

§ 2. Pozostałe postanowienia Statutu pozostają
bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Nowosolskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jarosław Suski

1) w załączniku Nr 3 „JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU” Statutu Powiatu Nowosolskiego
skreśla się „pkt 30 Samodzielny Publiczny Zespół
Opieki Zdrowotnej w Likwidacji we Wschowie.”
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INFORMACJA NR 1/2011
STAROSTY ŻARSKIEGO
z dnia 29 czerwca 2011r.
w sprawie o zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji
budynków i lokali
Na podstawie art. 24a pkt. 8 ustawy z dnia 17 maja
1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.
Nr 193, poz. 1287 z 2010 roku) – informuję, şe
projekt operatu opisowo – kartograficznego, dotyczący załoşenia ewidencji budynków i lokali był wyłoşony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych
i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, posiadających swoje nieruchomości budynkowe i lokalowe na obszarze nişej wymienionych obrębów:
dla obrębów wiejskich gminy Trzebiel: Bronowice,
Buczyny, Chudzowice, Chwaliszowice, Czaple, Dębinka, Gniewoszyce, Jasionów, Jędrzychowice, Jędrzychowiczki, Kałki, Kamienica, Karsówka, Królów,
Łuków, Marcinów, Mieszków, Niwica, Nowe Czaple,
Olszyna, Przewoŝniki, Rytwiny, Siedlec, Siemiradz,
Stare Czaple, Strzeszowice, Trzebiel, Wierzbięcin,
Włostowice, Şarki Małe, Şarki Wielkie.
w terminie od 7 do 25 lutego 2011 roku, w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Şarach, Aleja Jana Pawła
II 5.

Kaşdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane
ujawnione w projekcie operatu opisowo – kartograficznego, mógł w okresie wyłoşenia projektu do
wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Po upływie
okresu wyłoşenia projekt operatu opisowo – kartograficznego stał się operatem ewidencji gruntów
i budynków.
Kaşdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane
zawarte w ewidencji gruntów i budynków, ujawnione w operacie opisowo – kartograficznym, moşe
zgłaszać zarzuty w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia Informacji w Dzienniku Urzędowym.
O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta
Şarski rozstrzygnie w drodze decyzji. Zarzuty złoşone po terminie 30 dni od ogłoszenia będą traktowane jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją
gruntów i budynków.
Starosta
Marek Cieślak
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INFORMACJA NR 2/2011
STAROSTY ŻARSKIEGO
z dnia 29 czerwca 2011r.
w sprawie o zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji
budynków i lokali
Na podstawie art. 24a pkt. 8 ustawy z dnia 17 maja
1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.
Nr 193, poz. 1287 z 2010 roku) – informuję, şe
projekt operatu opisowo – kartograficznego, dotyczący załoşenia ewidencji budynków i lokali był wyłoşony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych
i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, posiadających swoje nieruchomości budynkowe i lokalowe na obszarze nişej wymienionych obrębów, w następujących terminach:
1. Obręb 4 miasta Şary, w terminie od 26 maja
do 13 czerwca 2008 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Şarach, Aleja Jana Pawła II 5
2. Obręb 3, 5, 6 miasta Şary w terminie od 1 do
19 grudnia 2008 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Şarach, Aleja Jana Pawła II 5
3. Obręb 1, 2 i 7 miasta Şary w terminie od 10 do
30 marca 2010 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Şarach, Aleja Jana Pawła II 5.

Kaşdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane
ujawnione w projekcie operatu opisowo – kartograficznego, mógł w okresie wyłoşenia projektu do
wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Po upływie
okresu wyłoşenia projekt operatu opisowo – kartograficznego stał się operatem ewidencji gruntów
i budynków.
Kaşdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane
zawarte w ewidencji gruntów i budynków, ujawnione w operacie opisowo – kartograficznym, moşe
zgłaszać zarzuty w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia Informacji w Dzienniku Urzędowym.

O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta
Şarski rozstrzygnie w drodze decyzji. Zarzuty złoşone po terminie 30 dni od ogłoszenia będą traktowane jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją
gruntów i budynków.
Starosta
Marek Cieślak
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INFORMACJA NR OSZ-4110-7(8)/2011/334/BK
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 30 czerwca 2011r.
o decyzji Nr WCC/145-ZTO-C/334/W/OSZ/2011/BK
W dniu 30 czerwca 2011r. na wniosek Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Międzyrzeczu, Prezes Urzędu
Regulacji Energetyki postanowił zmienić przedmiot
i zakres działalności Koncesjonariusza, określony
w koncesji na wytwarzanie ciepła.
UZASADNIENIE
Decyzją z dnia 1 paŝdziernika 1998r. Nr WCC/145/
334/U/1/98/MS (zmienioną decyzją z dnia 14 paŝdziernika 1999r. Nr WCC/145A/334/W/3/99/AD, z dnia
25 lipca 2000r. Nr WCC/145B/334/3/2000/EG, z dnia
7 lutego 2001r. Nr WCC/145C/334/W/3/2001/EG,
z dnia 6 maja 20002r. Nr WCC/145D/334/W/5/2002/

ZD, z dnia 6 czerwca 2003r. Nr WCC/145E/334/W/
OSZ/2003/EŞ, z dnia 29 grudnia 2004r. Nr WCC/145/
F/334/OSZ/W/2004/JC, z dnia 10 sierpnia 2007r.
Nr WCC/145-ZTO/334/W/OSZ/2007/RN, z
dnia
5 sierpnia 2008r. Nr WCC/145-ZTO-A/334/W/OSZ/
2008/MB
oraz
z dnia
20
listopada
2009r.
Nr WCC/145-ZTO-B/334/W/OSZ/2009/BK) udzielono
Zakładowi Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą
w Międzyrzeczu, koncesji na wytwarzanie ciepła na
okres do dnia 15 paŝdziernika 2018r., określając jednocześnie w punkcie Nr 1 decyzji na stronie
2, 3 i 4 „Przedmiot i zakres działalności”.
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Pismem z dnia 5 kwietnia 2011r., znak: ZEC/1140/
2011, uzupełnionym pismem z dnia 20 kwietnia
2011r. Koncesjonariusz wystąpił o zmianę wydanej
decyzji w związku ze zmniejszeniem mocy zainstalowanej kotłowni w Międzyrzeczu przy ul. Szkolnej
2 oraz przyjęciem do eksploatacji kotłowni w Międzyrzeczu przy ul. Malczewskiego 10.

Poz. 1509, 1510

lacji Energetyki postanowił zmienić swoją decyzję
z dnia 1 paŝdziernika 1998r. Nr WCC/145/334/
U/1/98/MS w sprawie udzielenia koncesji na wytwarzanie ciepła.
Z upowaşnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
p.o. Dyrektora
Północno – Zachodniego Oddziału Terenowego
z siedzibą w Szczecinie
Anna Bródka

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku
z art. 30 ust. 1 oraz art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U.
z 2006r. Nr 89, poz. 625 ze zm.), Prezes Urzędu Regu-
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OBWIESZCZENIE
WOJEWODY LUBUSKIEGO
z dnia 5 lipca 2011r.
dotyczące przyznanych dotacji w związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert dla podmiotów
wymienionych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 t.j.) na wsparcie (dofinansowanie) realizacji zadań zleconych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom (przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii) i w zakresie ochrony zdrowia (zapobieganie zakażeniom HIV/AIDS) w 2011 roku
Na podstawie art. 11 ust 1 i 2 oraz art. 13 ust. 1
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010r.
Nr 234, poz. 1536 t.j.) Wojewoda Lubuski w wyniku
postępowania konkursowego przyznał dotacje na
wsparcie (dofinansowanie) realizacji programów
w zakresie przeciwdziałania uzaleşnieniom (przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii) i w zakresie ochrony zdrowia (zapobieganie zakaşeniom
HIV/AIDS) następującym podmiotom:
I. W zakresie przeciwdziałania uzaleşnieniom od
alkoholu (kod A):
1. Fundacja „Alternatywa” w Kostrzynie n/Odrą –
„Punkt informacyjno – konsultacyjny” –
1.500zł.
2. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzaleşnionym „PRZEŁOM” w Gorzowie Wlkp. – „Punkt
diagnozy – konfrontacji – interwencji wobec
pacjentów
ambulatorium
kontrolowanego
trzeŝwienia” – 5.000zł.
3. Stowarzyszenie Pomocy Bliŝniemu im. Brata
Krystyna w Gorzowie Wlkp. - „Druga szansa dla
mieszkańców hotelu Metalowiec” – 3.400zł.
4. Polski Czerwony Krzyş Lubuski Zarząd Okręgowy w Zielonej Górze - „Prowadzenie świetlic
opiekuńczo-wychowawczych PCK” – 2.400zł.
5. Towarzystwo Rozwoju Rodziny Zarząd Oddziału w Zielonej Górze – „Bezpieczna młodość” –
2.000zł.
6. Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego w Zielonej Górze – Program

wychowania zdrowotnego „Ścieşkami zdrowia” – 3.600zł.
7. Stowarzyszenie „Alternatywa” w Sulęcinie –
„Alternatywa 2011” – 2.100zł.
II. W zakresie przeciwdziałania uzaleşnieniom od
narkotyków (kod N):
1. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
w Zielonej Górze – „Rodzina wolna od uzaleşnień – warsztaty dla rodziców” – 2.000zł.
2. Fundacja „Alternatywa” w Kostrzynie n/Odrą –
„Punkt informacyjno – konsultacyjny” –
1.000zł.
3. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzaleşnionym „PRZEŁOM” w Gorzowie Wlkp. - „Grupa
wsparcia dla rodziców osób uzaleşnionych od
środków psychoaktywnych” – 2.000zł.
4. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzaleşnionym „PRZEŁOM” w Gorzowie Wlkp. – „Prowadzenie grupy wsparcia AZYL dla osób uzaleşnionych od środków psychoaktywnych –
5.000zł.
5. Ogólnopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Uzaleşnionych i Współuzaleşnionych „JOKER”
w Świebodzinie – „Profilaktyka uzaleşnień od
substancji psychoaktywnych wśród dzieci
i młodzieşy – Prawdziwa młodość” – 3.000zł.
6. Stowarzyszenie „Dorośli – Dzieciom” w Gorzowie Wlkp. – „Wakacje z moją nową pasją” –
1.500zł.
7. Stowarzyszenie Pomocy Młodzieşy ANASTASIS w Przytocznej – „Program wsparcia dla
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osób uzaleşnionych od narkotyków utrzymujących abstynencję - Trzeŝwe wakacje” – 6.000zł.
8. Stowarzyszenie Pomocy Bliŝniemu im. Brata
Krystyna w Gorzowie Wlkp. - „Działania profilaktyczne realizowane wśród dzieci i młodzieşy
zagroşonych narkomanią – uczestników świetlic” – 4.000zł.
9. Stowarzyszenie Pomocy Bliŝniemu im. Brata
Krystyna w Gorzowie Wlkp. – „Jestem świadom! Nie biorę!” – 4.400zł.
10. Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. - „Ster,
şagle i kotwica – program profilaktyki uzaleşnień realizowany w gimnazjach” – 3.700zł.
11. Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego w Zielonej Górze - „Młodzieşowe centrum liderów profilaktyki” – 2.000zł.
12. Stowarzyszenie „Alternatywa” w Sulęcinie –
„Razem bezpieczniej – Sulęcin 2011” – 3.000zł.
13. Fundacja Bezpieczne Miasto w Zielonej Górze –
„Streetworking i partyworking przeciw narkotykom” – 2.400zł.
III. W zakresie przeciwdziałania HIV/AIDS (kod H):
1. Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. – „Profilaktyka HIV/AIDS wśród młodzieşy szkół ponadgimnazjalnych miasta Gorzowa Wlkp. – VII
edycja programu edukacyjnego – 4.600zł.

Poz. 1510
szansy AIDS – szkolenia warsztatowe dla osób
zawodowo naraşonych na kontakt z materiałem
potencjalnie zakaŝnym” – 2.000zł.

3. Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. – Cykliczna
konferencja popularno – naukowa pod hasłem
„HIV nie wybiera – Ty moşesz” – wraz z kampanią medialną w ramach obchodów Światowego Dnia AIDS – 800zł.
4. Stowarzyszenie Pomocy Bliŝniemu im. Brata
Krystyna w Gorzowie Wlkp. – „Abstynencja
seksualna najskuteczniejszą formą profilaktyki
HIV/AIDS – program profilaktyki metodami aktywnymi dla młodzieşy gimnazjalnej” – 2.000zł.
5. Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA w Zielonej Górze – „Bezpieczni od HIV/AIDS
(Twoje ciało, Twoje zdrowie) – 8.000zł.
6. Towarzystwo Rozwoju Rodziny Zarząd Oddziału w Zielonej Górze - Szkolenie nauczycieli, pedagogów i pielęgniarek szkolnych woj. lubuskiego z zakresu profilaktyki HIV/AIDS – 1.200zł.
7. Towarzystwo Rozwoju Rodziny Zarząd Oddziału w Zielonej Górze – Akcja edukacyjno –
profilaktyczna „Miłość, młodość, odpowiedzialność” w czasie Przystanku Woodstock
2011r. – 2.400zł.
Wz. Wojewody Lubuskiego
Wicewojewoda Lubuski
Jan Świrepo

2. Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. – „Nie daj

• 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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