DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Gorzów Wielkopolski, dnia 20 lipca 2011r.

Nr 80

TREŚĆ:
Poz.:
ZARZĄDZENIA ORGANÓW WYKONAWCZYCH GMIN
1514

–

Zarządzenie Wójta Gminy Bobrowice Nr 28/2011 z dnia 1 czerwca
2011r. w sprawie wprowadzenia ograniczenia zużycia wody z sieci
wodociągowej na terenie wsi Dychów, gmina Bobrowice
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UCHWAŁY RAD GMIN
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Uchwała Rady Gminy Zielona Góra Nr IX.73.2011 z dnia 6 maja 2011r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zielona Góra, obejmującego tereny położone
w obrębie Nowy Kisielin

7447

Uchwała Rady Miejskiej w Kargowej Nr 0007.38.2011 z dnia 16 maja
2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej do prowadzenia postępowania oraz wydawania
decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym

7459

Uchwała Rady Gminy Bobrowice Nr V/25/11 z dnia 24 maja 2011r.
w sprawie nadania statutu sołectwa Barłogi

7459

Uchwała Rady Gminy Bobrowice Nr V/26/11 z dnia 24 maja 2011r.
w sprawie nadania statutu sołectwa Bobrowice

7465

Uchwała Rady Gminy Bobrowice Nr V/27/11 z dnia 24 maja 2011r.
w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach

7471

Uchwała Rady Miejskiej w Trzcielu Nr VII/48/2011 z dnia 25 maja
2011r. w sprawie nadania statutu dla Zespołu Edukacyjnego w Trzcielu

7473

Uchwała Rady Miejskiej w Trzcielu Nr VII/52/2011 z dnia 25 maja
2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek opłat
lokalnych

7477

Uchwała Rady Miejskiej w Trzcielu Nr VII/53/2011 z dnia 25 maja
2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa
podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz
określenia wysokości wynagrodzenia za ich pobór

7477

Uchwała Rady Miejskiej w Trzcielu Nr VII/54/2011 z dnia 25 maja
2011r. w sprawie: zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości
oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy
lata

7478

Uchwała Rady Miejskiej w Trzcielu Nr VII/55/2011 z dnia 25 maja
2011r. w sprawie: warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży nieruchomości najemcom korzystającym z pierwszeństwa w ich nabyciu a także stawki procentowej
od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
gruntowych

7481
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Uchwała Rady Miejskiej w Trzcielu Nr VII/56/2011 z dnia 25 maja
2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkole

7482

Uchwała Rady Gminy w Otyniu Nr VI/42/2011 z dnia 27 maja 2011r.
w sprawie określenia zasad, trybu udzielenia i rozliczenia dotacji na
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności
Gminy

7483

Uchwała Rady Gminy w Otyniu Nr VI/46/2011 z dnia 27 maja 2011r.
w sprawie zasad używania herbu Gminy Otyń

7487

Uchwała Rady Gminy w Otyniu Nr VI/47/2011 z dnia 27 maja 2011r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków
zespołu interdyscyplinarnego oraz warunków jego funkcjonowania

7488

Uchwała Rady Gminy Deszczno Nr X/75/2011 z dnia 30 maja 2011r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno – obręb Kiełpin

7489

Uchwała Rady Gminy Deszczno Nr X/76/2011 z dnia 30 maja 2011r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno – obręb Bolemin

7497

Uchwała Rady Gminy Deszczno Nr X/78/2011 z dnia 30 maja 2011r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/347/10 Rady Gminy Deszczno
z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania
z gminnego kąpieliska w Karninie

7506

Uchwała Rady Gminy Świdnica Nr VIII/32/11 z dnia 30 maja 2011r.
w sprawie statutu Zespołu ds. Placówek Oświatowych w Świdnicy

7507

Uchwała Rady Gminy Świdnica Nr VIII/35/11 z dnia 30 maja 2011r.
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz
umieszczanie w nim urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów
budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego oraz reklam

7509

Uchwała Rady Gminy Zielona Góra Nr X.85.2011 z dnia 30 maja
2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez
przedszkole prowadzone przez Gminę Zielona Góra

7510

Uchwała Rady Gminy Zielona Góra Nr X.86.2011 z dnia 30 maja
2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze do prowadzenia postępowania
oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących
pomocy materialnej o charakterze socjalnym

7511

Uchwała Rady Gminy Zielona Góra Nr X.87.2011 z dnia 30 maja
2011r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zielona Góra

7512

Uchwała Rady Gminy Zielona Góra Nr X.88.2011 z dnia 30 maja
2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy
obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

7514

Uchwała Rady Gminy Bledzew Nr X/46/11 z dnia 31 maja 2011r.
w sprawie określenia wysokości i warunków udzielania bonifikaty od
opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy
Bledzew
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Uchwała Rady Gminy Trzebiel Nr VI/41/2011 z dnia 31 maja 2011r.
w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miejscowości Trzebiel (Rondo Jana Pawła II)

7515

Uchwała Rady Gminy Trzebiel Nr VI/42/2011 z dnia 31 maja 2011r.
w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji
w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy Trzebiel

7517

Uchwała Rady Gminy Lubiszyn Nr VIII/35/2011 z dnia 3 czerwca 2011r.
w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na
raty należności pieniężnych, mające charakter cywilnoprawny przypadające gminie i podległym jej jednostkom organizacyjnym

7518

Uchwała Rady Gminy Lubiszyn Nr VIII/36/2011 z dnia 3 czerwca 2011r.
w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi
własność Gminy Lubiszyn

7519

Uchwała Rady Gminy Lubiszyn Nr VIII/37/2011 z dnia 3 czerwca 2011r.
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubiszyn

7521

Uchwała Rady Gminy Lubiszyn Nr VIII/38/2011 z dnia 3 czerwca 2011r.
w sprawie warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat od cen sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących
własność Gminy Lubiszyn

7524

Uchwała Rady Gminy Lubiszyn Nr VIII/39/2011 z dnia 3 czerwca 2011r.
opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubiszyn

7524

Uchwała Rady Gminy Lubiszyn Nr VIII/41/2011 z dnia 3 czerwca 2011r.
w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lubiszynie

7525

Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej Nr 51/6/VII/11 z dnia 29 czerwca
2011r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów

7526

Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej Nr 52/6/VII/11 z dnia 29 czerwca
2011r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty od posiadania psów w
drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia
za inkaso

7527

Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej Nr 53/6/VII/11 z dnia 29 czerwca
2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa,
wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

7527

UCHWAŁY RAD POWIATU
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Uchwała Rady Powiatu Świebodzińskiego Nr VII/54/11 z dnia 30 maja
2011r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2
w Zespole Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Świebodzinie

7528

Uchwała Rady Powiatu Świebodzińskiego Nr VII/55/11 z dnia 30 maja
2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Świebodzinie

7529

Uchwała Rady Powiatu Świebodzińskiego Nr VII/60/11 z dnia 30 maja
2011r. w sprawie likwidacji Zespołu Szkół Specjalnych przy Lubuskim
Ośrodku Rehabilitacyjno-Ortopedycznym im. dr L. Wierusza w Świebodzinie

7529
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INFORMACJE
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Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OWA-4110-20(5)/
2011/13859/ML Nr OWA-4110-21(5)/2011/13859/ML z dnia 1 lipca
2011r. o decyzjach Nr WCC/1163H/13859/W/OWA/2011/ML oraz
Nr PCC/1139H/13859/W/OWA/2011/ML

7530

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OSZ-4110-9(5)/
2011/627/CK z dnia 7 lipca 2011r.

7530

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OSZ-4110-10(5)/
2011/627/CK z dnia 7 lipca 2011r.

7531

OGŁOSZENIA
1556

–

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 5 lipca 2011r.
w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członka Miejskiej
Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

7532

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE
1557
1558
1559
1560

–
–
–
–

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego Nr NK.I.IWit0911-1
-23/10 z dnia 22 lipca 2010r.

7532

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego Nr NK.I.IWit.0911
-1-32/10 z dnia 21 września 2010r.

7533

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego Nr NK.I.4131.117.
2011.AKop z dnia 30 marca 2011r.

7534

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego Nr NK.I.4131.253.
2011.MGrz z dnia 1 lipca 2011r.

7537

1514
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ZARZĄDZENIE NR 28/2011
WÓJTA GMINY BOBROWICE
z dnia 1 czerwca 2011r.
w sprawie wprowadzenia ograniczenia zużycia wody z sieci wodociągowej na terenie wsi Dychów, gmina
Bobrowice
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz art. 40 ust. 2
pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku ze
znacznym niedoborem wody dla potrzeb gospodarstw domowych na terenie wsi Dychów, gmina
Bobrowice zarządzam, co następuje:
§ 1. Zabrania się używania wody pochodzącej
z wiejskiej sieci wodociągowej do podlewania ogrodów przydomowych i innych terenów rolnych, przeznaczonych pod uprawę warzyw i owoców, podlewania kwiatów i trawników oraz mycia wszelkiego
sprzętu rolniczego i pojazdów mechanicznych.
Wprowadzone ograniczenie spowodowane jest bezpowrotnym zniszczeniem części filtracyjnej studni
głębinowej Nr 2z na ujęciu wody podziemnej

w Dychowie. Zakaz obowiązuje we wszystkie dni
tygodnia do 30 września 2011r.
§ 2. Kategorycznie zabrania się używania wody,
pobranej z hydrantów przeciwpożarowych, zainstalowanych na sieci wodociągowej dla celów niezwiązanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym.
§ 3. Zobowiązuje się mieszkańców wsi Dychów
do systematycznego usuwania nieszczelności
w instalacji wodnej wewnątrz budynków.
§ 4. Winni nieprzestrzegania postanowień niniejszego zarządzenia będą pociągnięci do odpowiedzialności karno – administracyjnej w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenie.
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§ 5. Nadzór i egzekwowanie niniejszego zarządzenia powierzam pracownikom Urzędu Gminy
w Bobrowicach.

Poz. 1514, 1515

terenie wsi Dychów i w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Wójt:
Marek Babul

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na
15 14

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

1515
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UCHWAŁA NR IX.73.2011
RADY GMINY ZIELONA GÓRA
z dnia 6 maja 2011r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zielona Góra,
obejmującego tereny położone w obrębie Nowy Kisielin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 20 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.) w związku z uchwałą
Nr XXXVIII/303/09 Rady Gminy Zielona Góra z dnia
29 grudnia 2009r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Zielona Góra, obejmującego
tereny położone w obrębie Nowy Kisielin oraz po
stwierdzeniu zgodności ze „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy
Zielona
Góra”,
przyjętego
uchwałą
Nr LVI/332/06 Rady Gminy Zielona Góra z dnia
5 października 2006r., zmienionego uchwałą
Nr XXX/239/09 Rady Gminy Zielona Góra z dnia
22 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zielona Góra", uchwala się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne.
§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Zielona Góra, obejmujący tereny położone w obrębie Nowy Kisielin, zwany dalej planem, którego granice określono na rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącym załącznik
Nr 1 do uchwały.
§ 2. Ilekroć w dalszej części uchwały stosuje się
określenia:
1) plan – należy przez to rozumieć tekst niniejszej
uchwały i rysunek planu;
2) rysunek planu – należy przez to rozumieć graficzny zapis planu stanowiący załącznik Nr 1 do
uchwały, zawierający obowiązujące i informacyjne oznaczenia graficzne;
3) teren – należy przez to rozumieć część obszaru
objętego planem o określonym przeznaczeniu
i zasadach zagospodarowania, wydzieloną na

rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczoną symbolem literowo – cyfrowym;
4) nieprzekraczalna linia zabudowy - należy przez
to rozumieć linię, której nie może przekroczyć
żaden nadziemny element budynku za wyjątkiem gzymsów, okapów, balkonów, wykuszy,
galerii, tarasów, schodów zewnętrznych, ramp
i pochylni oraz elementów odwodnienia;
5) obowiązująca linia zabudowy - należy przez to
rozumieć linię, na której winno być usytuowane
co najmniej 60% zewnętrznej ściany budynku
i której nie może przekroczyć żaden nadziemny
element budynku za wyjątkiem gzymsów, okapów, balkonów, wykuszy, galerii, tarasów,
schodów zewnętrznych, ramp i pochylni oraz
elementów odwodnienia;
6) dominanta architektoniczna - należy przez to
rozumieć element kompozycji urbanistycznej
w postaci wyeksponowanego w przestrzeni
obiektu budowlanego lub jego części, stanowiący punkt orientacyjny w przestrzeni miejskiej;
7) powierzchnia zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię zabudowy wszystkich budynków i obiektów kubaturowych istniejących
i projektowanych, zlokalizowanych na działce
budowlanej, wyznaczoną przez rzuty poziome
budynków mierzone po obrysie zewnętrznym
kondygnacji przyziemnej lub nadziemnej,
w przypadku gdy jej obrys występuje poza obrys kondygnacji przyziemnej; do powierzchni
zabudowy zalicza się również prześwity, przejścia, rampy oraz schody, za wyjątkiem schodów terenowych; do powierzchni zabudowy nie
wlicza się powierzchni obiektów budowlanych
ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu, ani powierzchni elementów
drugorzędnych, np. daszków, markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego;
8) powierzchnia utwardzona - należy przez to rozumieć powierzchnię terenu nie będącą po-
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wierzchnią zabudowy, ani powierzchnią biologicznie czynną;

2) tereny infrastruktury technicznej i usług, oznaczone symbolem IT/U;

9) przeznaczenie podstawowe terenu – należy
przez to rozumieć przeznaczenie oraz sposób
zagospodarowania terenu, które zostało ustalone planem jako przeważające na danym terenie, na rzecz którego należy rozstrzygać wszelkie ewentualne konflikty przestrzenne, przy zachowaniu zgodności z obowiązującymi przepisami prawa;

3) 3) tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone symbolem ZI;

10) przeznaczenie uzupełniające terenu – należy
przez to rozumieć przeznaczenie oraz sposób
zagospodarowania terenu, które dopuszczone
zostało na danym terenie jako uzupełnienie
podstawowego przeznaczenia terenu, na warunkach określonych w ustaleniach szczegółowych dla danego terenu;
11) usługi nieuciążliwe – należy przez to rozumieć
usługi o lokalnym zasięgu, nie zaliczane do
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, których uciążliwość
mierzona zgodnie z przepisami odrębnymi nie
przekracza swym zasięgiem granic własności
terenu, oraz nie wymagających stałej obsługi
transportowej pojazdami o nośności powyżej
3,5t, w tym służące działalności z zakresu: handlu detalicznego o powierzchni sprzedażowej
poniżej 2000m2, gastronomii, ochrony zdrowia,
lecznictwa uzdrowiskowego i odnowy biologicznej, działalności biurowej, administracji
i zarządzania, ubezpieczeń i finansów, poczty
i telekomunikacji, oświaty i nauki, opieki społecznej, kultury, sztuki i rozrywki, sportu i rekreacji, turystyki i hotelarstwa, projektowania
i pracy twórczej, drobnych usług rzemieślniczych, takich jak: usługi fryzjerskie, kosmetyczne, pralnicze oraz drobne usługi naprawcze
sprzętu codziennego użytku, z wyłączeniem
działalności związanej z logistyką, sprzedażą
hurtową, sprzedażą paliw oraz pojazdów mechanicznych oraz napraw samochodów i motocykli, obsługą transportu oraz składowaniem
i magazynowaniem oraz obsługą i naprawami
mechanicznymi, blacharskimi, lakierniczymi lub
wulkanizacyjnymi pojazdów mechanicznych,
demontażem pojazdów, punktów skupu i składowania surowców wtórnych oraz zakładów
stolarskich (przeróbka drewna i produkcja wyrobów z drewna) i kamieniarskich;
12) logistyka - należy przez to rozumieć fizyczne
przemieszczanie towarów z miejsc dostawy do
końcowego nabywcy i towarzyszące temu ruchowi czynności obsługowe w pośrednich
punktach składowania.
§ 3. 1. Integralną częścią uchwały jest rysunek
planu, o którym mowa w § 1.
2. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenów:
1) tereny zabudowy jednorodzinnej, oznaczone
symbolem MN;

4) tereny zieleni urządzonej, oznaczone symbolem
ZP;
5) tereny
infrastruktury
oznaczone symbolem E;

elektroenergetycznej,

6) tereny wód powierzchniowych śródlądowych,
oznaczone symbolem WS;
7) teren drogi lokalnej, oznaczony symbolem KDL;
8) teren drogi dojazdowej, oznaczony symbolem
KDD;
9) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone symbolem KDW;
10) teren komunikacji – parking, oznaczony symbolem KS.
3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku
planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granica obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) symbole określające przeznaczenie terenu,
oznaczone symbolem literowym wraz z numerem wyróżniającym go spośród innych terenów;
4) obowiązujące linie zabudowy;
5) nieprzekraczalne linie zabudowy.
4. Pozostałe oznaczenia graficzne, w tym infrastruktura techniczna, posiadają znaczenie informacyjne, sugerujące określone rozwiązania przestrzenne.
5. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
wniesionych do projektu planu stanowi załącznik
Nr 2 do uchwały.
6. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy
oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowi załącznik
Nr 3 do uchwały.
Rozdział 2
Ustalenia dla całego obszaru objętego planem.
§ 4. 1. Ustala się następujące zasady ochrony
środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) nakazuje się:
a) przed podjęciem działalności inwestycyjnych, zdjęcie warstwy próchniczej z części
przeznaczonej pod obiekty budowlane oraz
powierzchnie utwardzone, a następnie odpowiednie jej zagospodarowanie,
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b) zachowanie poziomu hałasu nie większego
niż określony w przepisach odrębnych dotyczących ochrony środowiska, w tym w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
środowiska, na terenach oznaczonych symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN,
7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN,
13MN, 14MN, 15MN i 16MN jak dla terenów
zabudowy jednorodzinnej oraz w przypadku
przekroczenia norm hałasu, wykonanie stosownych zabezpieczeń chroniących ww. tereny przed nadmiernym hałasem, wyprzedzająco przed przystąpieniem do realizacji
zabudowy na ww. terenach,
c) ogrzewanie budynków w sposób nie powodujący ponadnormatywnej emisji gazów lub
pyłów do atmosfery,
d) uciążliwość prowadzonej działalności gospodarczej nie może wykraczać poza granice terenów na ten cel przeznaczonych;
2) zakazuje się:
a) odprowadzania nieoczyszczonych ścieków
do gruntu, wód gruntowych oraz powierzchniowych,
b) lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze
znacząco oddziaływać na środowisko.
2. Wyznacza się strefę sanitarną 50m od cmentarza, w celu ochrony osób i mienia, w której zakazuje
się lokalizacji nowoprojektowanych domów mieszkalnych lub ich części mieszkalnych, zakładów produkujących artykuły żywności, zakładów żywienia
zbiorowego bądź zakładów przechowujących artykuły żywności oraz studzien, źródeł i strumieni, służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych.
3. Wyznacza się strefę sanitarną 150m od cmentarza, w celu ochrony osób i mienia, w której zakazuje się lokalizacji studzien, źródeł i strumieni, służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych.
4. Wyznacza się strefę ochronną o szerokości
15m po obu stronach od osi dla gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Kotowice – Zielona Góra
o średnicy nominalnej DN 250 oraz ciśnieniu nominalnym PN 6,3 MPa.
5. Wyznacza się strefę ochronną od gazociągu
zasilającego DN 80 PN 6,3 MPa, wraz ze stacją redukcyjno - pomiarową 1°- Kisielin (210205), usytuowaną na terenie sąsiadującym z obszarem planu,
o szerokości 20m, zgodnie z rysunkiem planu, dla
przeznaczenia podstawowego terenów oraz nakazuje się jej poszerzenie do 35m, dla usług nieuciążliwych, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 2a uchwały.
6. Odnośnie stref ochronnych, o których mowa
w ust. 4 i ust. 5 obowiązuje:
1) strefa ochronna sieci gazowej wysokiego ciśnienia, której lokalizację pokazano na rysunku
planu stanowi obszar, w którym operator sieci
jest uprawniony do zapobiegania działalności
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mogącej mieć negatywny wpływ na jej trwałość i prawidłową eksploatację;

2) nakazuje się uzgadnianie z operatorem sieci
gazowej, lokalizacji obiektów wzdłuż strefy
ochronnej, przed wydaniem pozwolenia na budowę;
3) dopuszcza się przebudowę oraz rozbudowę
sieci gazowej na zasadach określonych w przepisach odrębnych;
4) zasady zagospodarowania stref ochronnych:
a) nakazuje się obowiązek zapewnienia swobodnego dojazdu do sieci infrastruktury
technicznej oraz swobodnego przemieszczania się wzdłuż gazociągu,
b) zakazuje się prowadzenia działalności mogącej zagrozić trwałości gazociągu podczas
eksploatacji,
c) zakazuje się lokalizacji wszelkiej zabudowy,
d) zakazuje się sadzenia drzew i krzewów w pasie 4m (po 2m od osi gazociągu),
e) dopuszcza się lokalizację sieci podziemnego
uzbrojenia technicznego po uzgodnieniu i na
warunkach określonych przez operatora gazociągu,
f)

dopuszcza się zagospodarowanie terenu zielenią niską.

§ 5. 1. Ustala się następujące zasady ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
1) osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne
w razie ujawnienia przedmiotu, co do którego
istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, są
obowiązane:
a) wstrzymać wszelkie roboty, mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot,
b) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
c) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego
wojewódzkiego konserwatora zabytków,
a jeśli nie jest to możliwe, wójta gminy;
2) w granicach obszaru objętego planem położone jest stanowisko archeologiczne AZP 62-15/8,
w odniesieniu do którego w przypadku prowadzenia prac ziemnych, ich zakres i charakter należy uzgodnić z wojewódzkim konserwatorem
zabytków.
2. Wyznacza się strefę „K” ochrony krajobrazu
(zgodnie z rysunkiem planu), związanego przestrzennie z zespołem zabudowy wsi Nowy Kisielin,
w której obowiązuje zakaz lokalizacji dominant architektonicznych o wysokości powyżej 20m.
3. Na terenie objętym planem nie występują
obiekty wpisane do rejestru lub ewidencji zabytków
oraz nie ustala się stref ochrony konserwatorskiej.
§ 6. 1. Ustala się obszary przestrzeni publicznej,
które stanowią tereny oznaczone symbolami: 1KDL,

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 80

– 7450 –

1KDD, 1ZP, 1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP, 5ZP, 6ZP, 7ZP, 8ZP
i 9ZP.
2. Ustala się następujące wymagania wynikające
z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:
1) zakazuje się, na terenach określonych w ust. 1,
umieszczania tymczasowych obiektów usługowo-handlowych;
2) dopuszcza się:
a) na terenach określonych w ust. 1, umieszczanie w formie niekolidującej z przeznaczeniem podstawowym i zgodnie z przepisami
odrębnymi: zieleni, obiektów małej architektury i urządzeń technicznych, a także prowadzenie sieci infrastruktury technicznej,
b) na terenie 1KDD – umieszczanie w formie
niekolidującej z przeznaczeniem podstawowym i zgodnie z przepisami odrębnymi,
urządzeń reklamowych,
c) na terenach 1KDD, 1ZP, 1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP,
5ZP, 6ZP, 7ZP, 8ZP i 9ZP - umieszczanie
w formie niekolidującej z przeznaczeniem
podstawowym, urządzeń do zbiorczej segregacji odpadów.
§ 7. Na terenie objętym planem brak jest terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym
terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi,
terenów górniczych oraz zagrożonych osuwaniem
się mas ziemnych.
§ 8. Ustala się następujące zasady modernizacji,
rozbudowy i budowy systemów komunikacji:
1) dopuszcza się wydzielanie niezbędnych działek
dla realizacji dróg wewnętrznych;
2) nowo wydzielane drogi wewnętrzne muszą
spełniać warunki:
a) szerokość w liniach rozgraniczających nie
może być mniejsza niż 7m dla dróg wewnętrznych i ciągów pieszo-jezdnych, które
zapewniają obsługę komunikacyjną do nie
więcej niż 6 działek budowlanych w zabudowie jednorodzinnej,
b) zapewnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej, w szczególności dotyczących placów manewrowych;
c) ciągi pieszo-jezdne zaleca się wyposażyć
w progi lub inne urządzenia spowalniające
ruch pojazdów samochodowych;
d) minimalna szerokość pasa ruchu:
-

dla dróg z dwoma pasami ruchu – 2,5m,

-

dla dróg jednokierunkowych z jednym pasem ruchu – 3,5m.

§ 9. 1. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich
użytkowaniu - dopuszcza się na terenach: 1MN,
2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN,
10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN i 16MN,
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realizację na danej działce budowlanej nie więcej niż
1 budynku mieszkalnego i 2 wolnostojących budynków niemieszkalnych, w tym budynek gospodarczy,
garaż i/lub budynek usługowy, itp.;
2. W granicach planu wyznacza się tereny wyłączone z zabudowy, w tym 1ZI, 2ZI, 3ZI, 4ZI, 1ZP, 2ZP,
3ZP, 4ZP, 5ZP, 6ZP, 7ZP, 8ZP, 9ZP, 1WS, 2WS, 3WS,
4WS, 5WS, 6WS, 7WS i 8WS.
§ 10. Ustala się, że wszystkie tereny mogą być
tymczasowo użytkowane w sposób dotychczasowy.
§ 11. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej, dopuszcza się:
1) lokalizację infrastruktury technicznej na całym
obszarze objętym planem;
2) modernizację, przebudowę, rozbudowę obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz
zmianę przebiegu istniejących sieci infrastruktury technicznej;
3) wydzielenie niezbędnych działek dla realizacji
obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej
(m.in. stacji transformatorowych, przepompowni ścieków itp.) z zachowaniem warunków
wynikających z przepisów odrębnych.
2. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
1) przyłączenie do sieci elektroenergetycznej nastąpi z projektowanej sieci SN i NN na przedmiotowym terenie i poza nim;
2) warunkiem budowy sieci elektroenergetycznej
jest wyrażenie zgody przez właścicieli działek
na założenie i prowadzenie na nieruchomości
przewodów i urządzeń służących do przesyłania
energii elektrycznej, a także dojścia i dojazdu
do nich oraz na ustanowienie służebności gruntowej w trybie aktu notarialnego;
3) nakazuje się:
a) rozwiązania techniczne sposobu zasilania, na
warunkach technicznych przyłączenia do sieci,
b) w przypadku linii napowietrznych SN, zagwarantowanie stref wyłączonych z budownictwa o szerokości po 5,0m od osi linii;
4) zakazuje się zabudowy i nasadzeń drzew
i krzewów na trasach przebiegu projektowanych i istniejących linii elektroenergetycznych;
5) dopuszcza się:
a) budowę nowych stacji transformatorowych
na terenach innych niż oznaczone symbolami
1E, 2E i 3E, z zapewnieniem niezbędnego dostępu do stacji dla celów eksploatacyjnych
i serwisowych,
b) zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii z wyłączeniem elektrowni wiatrowych.
3. W zakresie zaopatrzenia w wodę:
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1) zasilanie w wodę nastąpi z projektowanej sieci
wodociągowej pod potrzeby Lubuskiego Parku
Przemysłowego, która przebiegać będzie w pasie projektowanej obwodnicy Nowego Kisielina, łączącej drogi wojewódzkie 279 i 282;
2) nakazuje się:
a) zaopatrzenie budynków w wodę z rozdzielczej sieci wodociągowej z uwzględnieniem
dostępności do wody dla celów przeciwpożarowych, na warunkach technicznych przyłączenia do sieci,
b) prowadzenie przewodów sieci wodociągowej
w liniach rozgraniczających dróg,
c) zagwarantowanie pasów eksploatacyjnych
dla projektowanych sieci wodociągowych do
Ø 300mm o szerokości 3,0m (licząc od zewnętrznej ścianki przewodu) wolne od zabudowań i trwałych nasadzeń,
d) wydzielenie pasów technicznych dla potrzeb
infrastruktury wodociągowej w przyszłościowym zagospodarowaniu terenów,
e) uwzględnienie istniejącego uzbrojenia wodociągowego z zachowaniem pasów eksploatacyjnych przy dokonywaniu podziałów
i scaleń działek,
f)

zamontować hydranty przeciwpożarowe
w ilościach i średnicach ustalonych według
przepisów odrębnych;

3) dopuszcza się realizację indywidualnych ujęć
wody do celów gospodarczych o głębokości
nieprzekraczającej 30m i poborze wody w ilości
nie więcej jak 10m3/dobę, za wyjątkiem terenów
zlokalizowanych w obszarze strefy sanitarnej
150m od cmentarza, po stwierdzeniu warunków geologicznych o odpowiednich parametrach.
4. W zakresie odprowadzenia ścieków:
1) nakazuje się:
a) odprowadzenie ścieków bytowych grawitacyjno - tłocznym systemem kanalizacji sanitarnej, na warunkach technicznych przyłączenia do sieci,
b) zagwarantowanie pasów eksploatacyjnych
dla projektowanych sieci kanalizacyjnych
o szerokości 4,0m, licząc od zewnętrznej
ścianki kanału, wolnych od zabudowań
i trwałych nasadzeń,
c) wydzielenie pasów technicznych dla potrzeb
infrastruktury kanalizacyjnej w przyszłościowym zagospodarowaniu terenów,
d) uwzględnienie istniejącego uzbrojenia kanalizacyjnego z zachowaniem pasów eksploatacyjnych przy dokonywaniu podziałów
i scaleń działek,
e) po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej
wpięcie do niej ścieków dotychczas gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych;
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2) dopuszcza się, do czasu realizacji kanalizacji
sanitarnej, odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych, a następnie wywóz do
oczyszczalni ścieków.
5. W zakresie odprowadzenia wód opadowych:
1) nakazuje się wyposażenie w sieć kanalizacji
deszczowej wszystkich obszarów zainwestowania, na warunkach technicznych przyłączenia
do sieci;
2) dopuszcza się - alternatywnie odprowadzenie
wód opadowych do gruntu i/lub do cieków
wodnych znajdujących się na terenie planu lub
magazynowanie w zbiornikach, zgodnie z przepisami odrębnymi.
6. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów:
1) obowiązują
przepisach;

zasady

określone

w odrębnych

2) nakazuje się:
a) lokalizowanie pergoli i placów na pojemniki
do odpadów stałych w granicach działek
z dopuszczeniem lokalizacji w ogrodzeniach,
b) segregację odpadów z dopuszczeniem lokalizacji zbiorczej na terenach: 1ZI, 2ZI, 3ZI, 4ZI,
1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP, 5ZP, 6ZP, 7ZP, 8ZP, 9ZP,
1KDD, 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW,
6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW i 10KDW,
c) miejsce lokalizacji pojemników do segregacji
zbiórki odpadów należy realizować w pergolach lub żywopłotach,
d) unieszkodliwianie odpadów – zgodnie
z umową z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenia wójta na ich wywóz na składowisko
odpadów,
e) dopuszcza się gromadzenie odpadów w pomieszczeniach wbudowanych i wentylowanych.
7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło:
1) nakazuje się stosowanie urządzeń grzewczych
o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji
zanieczyszczeń,
2) dopuszcza się zaopatrzenie w energię do celów
grzewczych z odnawialnych źródeł energii z wyłączeniem elektrowni wiatrowych.
8. W zakresie zaopatrzenia w gaz:
1) z dystrybucyjnej sieci gazowej, w uzgodnieniu
z operatorem sieci po spełnieniu warunków
technicznych i ekonomicznych przyłączenia na
zasadach określonych przez operatora sieci,
zgodnie z ustawą Prawo energetyczne i rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy;
2) nakazuje się zachowanie stref kontrolowanych
w stosunku do istniejących i projektowanych
gazociągów sieci dystrybucyjnej.
§ 12. Określa się wysokość stawki procentowej,
na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o pla-
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nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na
20%.
Rozdział 3
Ustalenia dla terenów. Przeznaczenie terenów,
zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego, parametry i wskaźniki
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenów.
§ 13. 1. Dla terenów zabudowy jednorodzinnej,
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1MN,
2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN,
10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN i 16MN,
ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: zabudowa jednorodzinna w formie zabudowy wolnostojącej lub bliźniaczej;
2) uzupełniające:
a) usługi nieuciążliwe,
b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
c) obiekty małej architektury;
2. Dla usług, o których mowa w ust. 1 pkt 2
lit. a obowiązują następujące ustalenia:
1) nakazuje się zapewnienie we własnym zakresie
przez właściciela lub władającego terenem,
wymaganych standardów zamieszkiwania na
terenach sąsiednich, w tym zachowanie dopuszczalnego poziomu hałasu, wibracji, emisji
zanieczyszczeń, uciążliwości transportu itp.
w przypadku, gdy wprowadza on na swoją
działkę działalność usługową,
2) dopuszcza się lokalizowanie usług w lokalach
użytkowych budynku mieszkalnego, w pomieszczeniach dobudowanych lub w wolnostojących budynkach usługowych.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy:
1) obowiązujące linie zabudowy, liczone od linii
rozgraniczających tereny, jak na rysunku planu,
w odległościach:
a) 6m od terenów dróg 1KDD, 1KDW i 2KDW,
b) 6m od terenu 6WS;
2) nieprzekraczalne linie zabudowy, liczone od linii rozgraniczających tereny, jak na rysunku
planu, w odległościach:
a) 6m od terenów dróg, za wyjątkiem odległości od terenu drogi 3KDW dla terenu 1MN
oraz od terenów dróg 1KDD, 1KDW i 2KDW,
b) 7m od terenu drogi 3KDW dla terenu 1MN,
c) 8m od terenu drogi 1KDL dla terenu 16MN,
d) 12m od terenów lasów;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy, liczone od linii rozgraniczających tereny, w odległościach:
4m od terenów 1WS, 2WS, 3WS, 4WS i 8WS;

Poz. 1515

4) pozostawienie wzdłuż rowów melioracyjnych
nieogrodzonego pasa terenu o min. szer. 1,5m,
umożliwiającego wykonywanie robót konserwatorskich;
5) liczba kondygnacji nadziemnych budynków
mieszkalnych oraz usługowych nie może przekraczać dwóch, w tym druga kondygnacja wyłącznie w formie poddasza użytkowego;
6) dopuszcza się realizację kondygnacji podziemnych;
7) wysokość budynków mieszkalnych oraz usługowych, mierzona od poziomu terenu:
a) do linii okapów dachu, nie może przekraczać
4,5m,
b) do najwyższego punktu dachu, nie może
przekraczać 10m;
8) wysokość budynków gospodarczych i garaży
wolnostojących, mierzona od poziomu terenu
do najwyższego punktu dachu, nie może przekraczać 7m;
9) geometria dachów:
a) dachy spadziste o symetrycznym układzie
połaci dachowych i kącie spadku pomiędzy
20° a 45°, kryte dachówką ceramiczną lub
cementową lub materiałem o fakturze dachówkopodobnej,
b) dopuszczalne kąty spadku połaci dachowych
nie dotyczą lukarn, zadaszeń wejść do budynków i tarasów oraz budynków gospodarczych i garażowych;
10) dopuszcza się adaptację garaży i budynków gospodarczych na cele usługowe.
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia szczegółowe dotyczące parametrów i wskaźników zagospodarowania
terenu i zasad kształtowania ładu przestrzennego:
1) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie może przekroczyć 30%;
2) co najmniej 30% powierzchni działki budowlanej należy urządzić jako powierzchnię biologicznie czynną;
3) w przypadku wprowadzenia usług, ich powierzchnia całkowita nie może przekroczyć
80m2 oraz 30% powierzchni całkowitej budynku
mieszkalnego.
5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad podziału nieruchomości:
1) powierzchnia działki budowlanej w zabudowie
jednorodzinnej nie może być mniejsza niż:
a) 700m2 dla jednego budynku typu wolnostojącego,
b) 500m2 dla jednego segmentu budynku typu
bliźniaczego;
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2) szerokość frontu działki budowlanej w zabudowie jednorodzinnej nie może być mniejsza niż:
a) 22m dla budynku typu wolnostojącego,
b) 18m dla jednego segmentu budynku typu
bliźniaczego;
3) ustalenia, o których mowa w pkt 1 i 2 nie obowiązują przy wydzielaniu działek pod infrastrukturę techniczną (stacje transformatorowe, przepompownie ścieków, itp.) i drogi wewnętrzne
z zastrzeżeniem § 8 pkt 2 uchwały;
4) dopuszcza się możliwość dokonywania scalania
i wtórnego podziału działek przy zachowaniu
minimalnej powierzchni działek i szerokości
frontu określonych w pkt. 1 i pkt. 2.
6. Na terenach, o których mowa w ust.1, obowiązują następujące wskaźniki w zakresie komunikacji, w szczególności ilość miejsc postojowych dla
samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo:
1) dla zabudowy jednorodzinnej - nie mniej niż
2 miejsca postojowe na 1 lokal mieszkalny, wliczając w to garaże;
2) dla usług dodatkowo:
a) nie mniej niż 2 miejsca postojowe dla usług
prowadzonych na powierzchni całkowitej od
6m2 do 20m2,

Poz. 1515

1°-Kisielin (210205), o której mowa w § 4 ust. 5
i ust. 6 uchwały.
§ 14. 1. Dla terenów infrastruktury technicznej
i usług, oznaczonych na rysunku planu symbolami:
1IT/U i 2IT/U, ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: sieci i urządzenia infrastruktury
technicznej, w tym baterie fotowoltaiczne,
2) uzupełniające:
a) obiekty małej architektury,
b) zieleń komponowana,
c) usługi nieuciążliwe;
3) dopuszcza się realizację przeznaczenia uzupełniającego zamiennie za przeznaczenie podstawowe.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy, liczone od linii rozgraniczającej, w odległości:
a) 4m od terenu 1WS,
b) 20m od terenu PKP,
c) zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi - od terenu lasu;

b) następne 3 miejsca postojowe dla usług
prowadzonych na powierzchni całkowitej
powyżej 20m2 do 50m2,

2) pozostawienie wzdłuż rowu melioracyjnego
nieogrodzonego pasa terenu o min. szer. 1,5m,
umożliwiającego wykonywanie robót konserwatorskich;

c) każde następne 2 miejsca postojowe na każde następne rozpoczęte 50m2 usług.

3) liczba kondygnacji nadziemnych budynków
usługowych nie może przekraczać dwóch;

7. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące powiązania
z systemem komunikacyjnym:

4) dopuszcza się realizację kondygnacji podziemnych;

1) należy zapewnić obsługę komunikacyjną dla
terenów, o których mowa w ust. 1 - ze zjazdów
z przyległych dróg;
2) nakazuje się wykonanie włączenia komunikacyjnego z drogi o niższej klasie funkcjonalnej,
jeżeli wydzielona działka budowlana graniczy
z więcej niż jedną drogą;
3) dopuszcza się nowe zjazdy do dróg za zgodą
i na warunkach określonych przez zarządcę
drogi.
8. Tereny 1MN i 2MN znajdują się w granicach
strefy „K” ochrony krajobrazu, o której mowa
w § 5 ust. 2 uchwały.
9. Część terenu 16MN znajduje się w granicach
strefy sanitarnej 50m od cmentarza, o której mowa
w § 4 ust. 2 uchwały.
10. Części terenów 14MN, 15MN i 16MN znajdują się w granicach strefy sanitarnej 150m od cmentarza, o której mowa w § 4 ust. 3 uchwały.
11. Część terenu 1MN znajduje się w granicach
strefy ochronnej stacji redukcyjno - pomiarowej

5) wysokość budynków usługowych, mierzona od
poziomu terenu do linii okapów dachu, nie może przekraczać 5m, a mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, nie może
przekraczać 10m;
6) geometria dachów:
a) dachy spadziste o symetrycznym układzie
połaci dachowych i kącie spadku od 30° do
45°, kryte dachówką ceramiczną lub cementową lub materiałem o fakturze dachówkopodobnej,
b) dopuszczalne kąty spadku połaci dachowych
nie dotyczą lukarn, zadaszeń wejść do budynków i tarasów oraz budynków gospodarczych i garażowych.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia szczegółowe dotyczące parametrów i wskaźników zagospodarowania
terenu i zasad kształtowania ładu przestrzennego:
1) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie może przekroczyć 30%;
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2) co najmniej 50% powierzchni działki budowlanej należy urządzić jako powierzchnię biologicznie czynną.
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące podziału
nieruchomości:
1) powierzchnia działki budowlanej nie może być
mniejsza niż: 500m2;

Poz. 1515

§ 15. 1. Dla terenów zieleni izolacyjnej, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZI, 2ZI, 3ZI i 4ZI,
ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe – zieleń izolacyjna;
2) uzupełniające:
a) obiekty małej architektury,
b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

2) dopuszcza się możliwość dokonywania scalania
i wtórnego podziału działek przy zachowaniu
minimalnej powierzchni działek określonych
w pkt 1;

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy - zakaz
zabudowy kubaturowej.

3) ustalenia, o których mowa w pkt 1 nie obowiązują przy wydzielaniu działek pod infrastrukturę
techniczną (stacje transformatorowe, przepompownie ścieków, itp.) i drogi wewnętrzne
z zastrzeżeniem § 8 pkt 2 uchwały.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia szczegółowe dotyczące parametrów i wskaźników zagospodarowania
terenu i zasad kształtowania ładu przestrzennego: co
najmniej 75% powierzchni działki należy urządzić
jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego.

5. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące wskaźniki w zakresie komunikacji, w szczególności ilość miejsc postojowych dla
samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo:
1) nie mniej niż 2 miejsca postojowe dla usług
prowadzonych na powierzchni całkowitej od
6m2 do 20m2;
2) następne 3 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni całkowitej powyżej
20m2 do 50m2;
3) każde następne 2 miejsca postojowe na każde
następne rozpoczęte 50m2 usług.
6. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące powiązania
z systemem komunikacyjnym - należy zapewnić
obsługę komunikacyjną:
1) dla terenu 1IT/U - ze zjazdu z drogi 8KDW;
2) dla terenu 2IT/U - ze zjazdu z drogi 2KDW.
7. Dopuszcza się na terenach, o których mowa
w ust.1:
1) w przypadku przekroczenia norm hałasu,
o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, lit. b, realizację stosownych zabezpieczeń, w tym ekrany
akustyczne, dla których wyznaczona na rysunku
planu trasa przebiegu stanowi ideogram i nie
stanowi przesądzenia lokalizacji;
2) lokalizowanie pojemników do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów.
8. Teren 1IT/U znajduje się w granicach strefy
„K” ochrony krajobrazu, o której mowa w § 5
ust. 2 uchwały.
9. Na terenie 2IT/U znajduje się:
1) stanowisko archeologiczne AZP 62-15/8, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 uchwały;
2) strefa ochronna gazociągu wysokiego ciśnienia
relacji Kotowice – Zielona Góra, o której mowa
w § 4 ust. 4 i ust. 6 uchwały.

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad podziału nieruchomości - zakaz podziału terenu na
działki, za wyjątkiem wydzielania działek pod infrastrukturę techniczną i komunikację wewnętrzną.
5. Nakazuje się, na terenach, o których mowa
w ust. 1, ukształtowanie roślinnego ekranu akustycznego o szerokości min. 10m, chroniącego przed
hałasem pochodzącym od linii kolejowej, poprzez
zastosowanie doboru gatunkowego zimozielonych
roślin średniowysokich i wysokich do nasadzeń.
6. Dopuszcza się, na terenach, o których mowa
w ust. 1,
1) w przypadku przekroczenia norm hałasu,
o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, lit. b, realizację stosownych zabezpieczeń, w tym ekrany
akustyczne, dla których wyznaczona na rysunku
planu trasa przebiegu stanowi ideogram i nie
stanowi przesądzenia lokalizacji;
2) lokalizowanie pojemników do prowadzenia
zbiorczej selektywnej zbiórki odpadów.
7. Tereny 1ZI i 2ZI znajdują się w granicach strefy „K” ochrony krajobrazu, o której mowa w § 5
ust. 2 uchwały.
8. Na terenie 3ZI znajduje się strefa ochronna
gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Kotowice
– Zielona Góra, o której mowa w § 4 ust. 4
i ust. 6 uchwały.
§ 16. 1. Dla terenów zieleni urządzonej, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZP, 2ZP, 3ZP,
4ZP, 5ZP, 6ZP, 7ZP, 8ZP i 9ZP, ustala się następujące
przeznaczenie:
1) podstawowe – publiczna zieleń urządzona;
2) uzupełniające:
a) urządzenia komunikacji: drogi wewnętrzne,
miejsca parkingowe, ścieżki piesze i rowerowe,
b) obiekty małej architektury,
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c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy - zakaz
zabudowy kubaturowej.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia szczegółowe dotyczące parametrów i wskaźników zagospodarowania
terenu i zasad kształtowania ładu przestrzennego: co
najmniej 60% powierzchni działki należy urządzić
jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego.
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad podziału nieruchomości - zakaz podziału terenu na
działki za wyjątkiem wydzielania działek pod infrastrukturę techniczną i komunikację wewnętrzną.
5. Ustala się następujące wymagania wynikające
z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:
1) zakazuje się umieszczania tymczasowych obiektów usługowo-handlowych;
2) dopuszcza się lokalizowanie urządzeń do zbiorczej segregacji odpadów.

Poz. 1515

1) ustala się przeznaczenie podstawowe: stacje
transformatorowe,
2) dopuszcza się zmianę podstawowego przeznaczenia terenu na przeznaczenie zdefiniowane
dla terenu sąsiedniego, w przypadku odstąpienia od realizacji urządzeń elektroenergetycznych.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy, dla zabudowy
kubaturowej, w odległości 4m od granicy pasa
drogowego;
2) liczba kondygnacji nadziemnych budynków nie
może przekraczać jednej;
3) wysokość budynków mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, nie może
przekraczać 5m.
3. Teren 1E znajduje się w granicach strefy „K”
ochrony krajobrazu, o której mowa w § 5 ust. 2
uchwały.

6. Na terenach 4ZP, 5ZP i 8ZP dopuszcza się budowę zbiorników do magazynowania wód opadowych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 19. 1. Dla terenu drogi lokalnej, oznaczonego
na rysunku planu symbolem: 1KDL ustala się przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy „L”
– lokalna.

7. Tereny 1ZP, 6ZP i 7ZP znajdują się w granicach strefy „K” ochrony krajobrazu, o której mowa
w § 5 ust. 2 uchwały.

2. Dla terenu 1KDL ustala się szerokość w liniach
rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu, (docelowo nie mniej niż 15m).

8. Na terenach 1ZP i 2ZP znajduje się strefa
ochronna gazociągu wysokiego ciśnienia relacji
Kotowice – Zielona Góra, gazociągu zasilającego
oraz stacji redukcyjno – pomiarowej 1°-Kisielin,
o których mowa w § 4 ust. 4, ust. 5 i ust. 6 uchwały.

3. Ustala się następujące wymagania wynikające
z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:
1) zakazuje się, umieszczania tymczasowych
obiektów usługowo-handlowych;

9. Na terenie 9ZP znajduje się strefa sanitarna
50m od cmentarza, o której mowa w § 4 ust. 2
uchwały oraz strefa sanitarna 150m od cmentarza,
o której mowa w § 4 ust. 3 uchwały.

2) dopuszcza się umieszczanie w formie niekolidującej z przeznaczeniem podstawowym i zgodnie
z przepisami odrębnymi: zieleni, obiektów małej architektury i urządzeń technicznych, a także
prowadzenie sieci infrastruktury technicznej,

§ 17. 1. Dla terenów wód powierzchniowych
śródlądowych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1WS, 2WS, 3WS, 4WS, 5WS, 6WS i 7WS,
ustala się następujące przeznaczenie podstawowe:
rowy szczegółowe.

4. Część terenu 1KDL znajduje się w granicach
strefy „K” ochrony krajobrazu, o której mowa w § 5
ust. 2 uchwały.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia: ustala się zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy.
3. Dopuszcza się przejazdy mostkowe oraz przepusty na potrzeby przejazdów.
4. Tereny 1WS, 2WS, 5WS i 7WS znajdują się
w granicach strefy „K” ochrony krajobrazu, o której
mowa w § 5 ust. 2 uchwały.
5. Teren 8WS znajduje się w granicach strefy sanitarnej 50m od cmentarza, o której mowa w § 4
ust. 2 uchwały oraz strefy sanitarnej 150m od cmentarza, o której mowa w § 4 ust. 3 uchwały.
§ 18. 1. Dla terenów infrastruktury elektroenergetycznej, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1E, 2E i 3E:

5. Część terenu 1KDL znajduje się w granicach
strefy sanitarnej 50 m od cmentarza, o której mowa
w § 4 ust. 2 uchwały oraz strefy sanitarnej 150m od
cmentarza, o której mowa w § 4 ust. 3 uchwały.
§ 20. 1. Dla terenu drogi dojazdowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1KDD ustala się
przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy
„D” – dojazdowa.
2. Dla terenu 1KDD, ustala się:
1) szerokość nie mniejszą niż 15m w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu;
2) zachowanie trójkątów widoczności, nie mniejszych niż zgodnie z rysunkiem planu.
3. Ustala się następujące wymagania wynikające
z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:
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1) zakazuje się umieszczania tymczasowych obiektów usługowo-handlowych;
2) dopuszcza się umieszczanie w formie niekolidującej z przeznaczeniem podstawowym i zgodnie
z przepisami odrębnymi: zieleni, obiektów małej architektury, urządzeń reklamowych, urządzeń do zbiorczej segregacji odpadów i urządzeń technicznych, a także prowadzenie sieci
infrastruktury technicznej.
§ 21. 1. Dla terenów dróg wewnętrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDW,
2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW,
9KDW i 10KDW ustala się przeznaczenie podstawowe: droga niepubliczna wewnętrzna.
2. Dla terenów 1KDW i 2KDW ustala się szerokość nie mniejszą niż 15m w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu.
3. Dla terenów 3KDW, 4KDW, 5KDW i 6KDW
ustala się szerokość nie mniejszą niż 12m w liniach
rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu.
4. Dla terenów 7KDW, 8KDW i 10KDW ustala się
szerokość nie mniejszą niż 10m w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu.
5. Dla terenu 9KDW, przeznaczonego na poszerzenie drogi usytuowanej na działce przyległej do
granicy planu, ustala się szerokość nie mniejszą niż
6m w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu.
6. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązuje zachowanie trójkątów widoczności nie
mniejszych niż zgodnie z rysunkiem planu.
7. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się umieszczanie w formie niekolidującej
z przeznaczeniem podstawowym i zgodnie z przepisami odrębnymi: zieleni, obiektów małej architektury, urządzeń do zbiorczej segregacji odpadów
i urządzeń technicznych, a także prowadzenie sieci
infrastruktury technicznej.

Poz. 1515

8. Część terenów 3KDW i 7KDW oraz teren
8KDW znajdują się w granicach strefy „K” ochrony
krajobrazu, o której mowa w § 5 ust. 2 uchwały.
9. Część terenu 3KDW znajduje się w granicach
strefy ochronnej gazociągu wysokiego ciśnienia
relacji Kotowice – Zielona Góra, o której mowa
w § 4 ust. 4 i ust. 6 uchwały.
10. Część terenów 8KDW i 9KDW znajduje się
w granicach strefy ochronnej dla gazociągu zasilającego, wraz z stacją redukcyjno - pomiarową
1°-Kisielin, o których mowa w § 4 ust. 5 i ust. 6
uchwały.
11. Część terenu 6KDW znajduje się w granicach
strefy sanitarnej 150m od cmentarza, o której mowa
w § 4 ust. 3 uchwały.
§ 22. 1. Dla terenu komunikacji, oznaczonego na
rysunku planu symbolem KS, ustala się przeznaczenie podstawowe: parking.
2. Dla terenu KS, ustala się zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej nie związanej z obsługą parkingu.
3. Dopuszcza się na terenie KS, lokalizowanie
zieleni, obiektów małej architektury, urządzeń do
zbiorczej segregacji odpadów i urządzeń technicznych, a także prowadzenie sieci infrastruktury technicznej.
Rozdział 4
Przepisy końcowe.
§ 23. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Zielona Góra.
§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie
30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jacek Rusiński
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z dnia 6 maja 2011r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IX.73.2011
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 6 maja 2011r.
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczące obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Zielona
Góra, obejmującym tereny położone w obrębie
Nowy Kisielin
W dniu 17 stycznia 2011r., na podstawie art. 17
pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717, z późn. zm.), ustawy z dnia 3 października
2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227, z późn.
zm.), w związku z uchwałą Rady Gminy Zielona Góra
Nr XXXVIII/303/09 z dnia 29 grudnia 2009r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zielona Góra,
obejmującego tereny położone w obrębie Nowy
Kisielin, Wójt Gminy Zielona Góra podał do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zielona Góra,
obejmującego tereny położone w obrębie Nowy Kisielin, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 24 stycznia 2011r. do 14 lutego 2011r.
w siedzibie Urzędu Gminy Zielona Góra. Uwagi
wniesione, w wyznaczonym do dnia 28 lutego
2011r. terminie, w całości, zostały rozpatrzone pozytywnie przez Wójta Gminy Zielona Góra. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.), w związku z brakiem uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zielona Góra,
obejmującego tereny położone w obrębie Nowy Kisielin, nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Zielona
Góra, nie zachodzi konieczność rozstrzygnięcia o sposobie ich rozpatrzenia.
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IX.73.2011
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 6 maja 2011r.
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą
do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych dotyczące obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy
Zielona Góra, obejmującym tereny położone w obrębie Nowy Kisielin
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
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strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 7
ust. 1, pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
– jednolity tekst z późn. zm.) oraz art. 216, ust. 2
pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
Rada Gminy Zielona Góra, rozstrzyga co następuje:
1. Zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych
gminy, to:
1) finansowana z budżetu gminy:
a) przebudowa dróg gminnych, w szczególności poszerzenie drogi gminnej,
b) realizacja oświetlenia ulicznego,
c) rozbudowa gminnej sieci wodociągowej,
d) rozbudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej,
e) rozbudowa sieci kanalizacyjnej deszczowej;
2) finansowane przez inwestora zewnętrznego:
a) budowa sieci energetycznej,
b) budowa sieci telekomunikacyjnej.
2. Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, w tym drogowej, należących do zadań
własnych gminy i finansowanych przez Gminę Zielona Góra, wymienionych w ust. 1 pkt 1, odbywać
się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami
i planem budżetu gminy. Wcześniejsza realizacja
będzie możliwa jedynie w przypadku jej sfinansowania, za odrębnym porozumieniem, przez inwestora zewnętrznego. Porozumienie musi określać wzajemne obowiązki stron porozumienia, jego przedmiot i sposób rozliczeń finansowych.
3. Określa się zasady finansowania wymienionych
inwestycji, należących do zadań własnych gminy,
zgodnie z przepisami o finansach publicznych,
z możliwością wykorzystania następujących środków:
a) budżetowych gminy, wg harmonogramu
planowanych do realizacji inwestycji oraz zadań wprowadzanych w kolejnych latach do
budżetu przez Radę Gminy Zielona Góra,
b) pozabudżetowych, w tym z funduszy Unii Europejskiej,
c) wynikających z porozumień, w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego,
d) własnych inwestorów, na terenie posiadanych przez nich nieruchomości.
4. Nabycie gruntów pod drogą może zostać zrealizowane drogą zamiany na inny grunt o zrównoważonej wartości.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 80

– 7459 –

Poz. 1516 ,1517

1516
15 16

UCHWAŁA NR 0007.38.2011
RADY MIEJSKIEJ W KARGOWEJ
z dnia 16 maja 2011r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej do prowadzenia
postępowania oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących pomocy materialnej
o charakterze socjalnym
Na podstawie art. 90m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm./ oraz art. 39 ust. 4
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./
uchwala się, co następuje:

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

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

Przewodnicząca Rady
Danuta Wilińska-Grzesiuk

===========================================================================
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UCHWAŁA NR V/25/11
RADY GMINY BOBROWICE
z dnia 24 maja 2011r.
w sprawie nadania statutu sołectwa Barłogi
Na podstawie art. 35, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) nadaje się statut sołectwu Barłogi
o treści jak niżej: Statut Sołectwa Barłogi
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Sołectwo Barłogi jest jednostką pomocniczą
Gminy Bobrowice, funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,
Statutu Gminy oraz postanowień niniejszego statutu.
§ 2. 1. Obszar sołectwa Barłogi obejmuje obręb
wsi Barłogi.
2. Siedzibą sołectwa jest wieś Barłogi.
3. Ogół mieszkańców sołectwa Barłogi stanowi
samorząd mieszkańców wsi.
§ 3. 1. Statut sołectwa określa kompetencje, zadania i zakres działania sołectwa i jego organów
oraz organizację wewnętrzną.
2. W zakresie realizacji zadań własnych sołectwo
działa samodzielnie, zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu.

3. Zgodnie z przepisami prawa, sołectwo współdziała z organami gminy w wykonaniu zadań własnych i zleconych gminy.
4. Rozstrzygnięcia organów gminy, dotyczące
żywotnych spraw sołectwa, podejmowane są po
uzyskaniu uprzedniej opinii sołectwa. Sołectwo posiada prawo sprzeciwu określone niniejszym statutem do organów gminy w przypadku uznania, że
naruszone są istotne interesy mieszkańców sołectwa.
5. Sołectwo posiada zdolność sądową w sprawach należących do jego właściwości z mocy ustawy i niniejszego statutu.
6. Zmiana granic sołectwa, jego zniesienia lub
podziału następuje z ważnych powodów ogólno
gminnych w drodze uchwały rady gminy pod następującymi warunkami:
a) z inicjatywy rady gminy lub wójta, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa i w uzasadnionych przypadkach
z mieszkańcami granicznych sołectw, mającymi interes społeczno-prawny w zmianach
granic sołectwa;
b) z inicjatywy samych mieszkańców zainteresowanych zmianami terytorialnymi sołectwa.
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Rozdział 2
Zadania sołectwa
§ 4. 1. Do zadań samorządu mieszkańców wsi
należy:
a) zapewnienie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku
i innych związanych z miejscem zamieszkania,
b) kształtowanie
odpowiednich
współżycia mieszkańców,

stosunków

c) organizowanie samopomocy mieszkańców
i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, a zwłaszcza w zakresie opieki nad
młodzieżą i jej wychowaniem rozwijane
opieki zdrowotnej i pomocy społecznej,
upowszechnianie kultury, utrzymanie porządku, bezpieczeństwa i czystości.
2. Samorząd wsi realizuje swoje zadania, określone w 4 ust. 1 poprzez:
a) podejmowanie uchwał w sprawach:
-

sołectwa w ramach przyznanych ustawowo kompetencji,

-

budowy, utrzymania, konserwacji i remontów wiejskich urządzeń komunalnych
i infrastruktury technicznej, obiektów socjalnych i kulturalno-oświatowych, opiek
zdrowotnej, sportu i kultury fizycznej oraz
innego mienia przekazanego w zarząd sołectwa,

-

planu zagospodarowania terenu wsi,

-

utrzymania porządku na terenie sołectwa,

-

innych przekazanych mu do rozstrzygnięci
przez radę gminy.

b) opiniowanie spraw o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa, a w szczególności:
-

planu zagospodarowania przestrzennego,

-

przepisów prawa miejscowego,

-

planu zagospodarowania wsi i rozwoju
rolnictwa,

-

dostosowania organizacji i godzin pracy
placówek handlowych, usługowych, opieki
zdrowotnej, kulturalnych, opiekuńczo- wychowawczych i innych – do potrzeb mieszkańców wsi,

-

-

zmian w zakresie obsługi,
i usługowej mieszkańców wsi,
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handlowej

przeznaczenia lokali użytkowych i lokalizacji zakładów, których działalność może być
uciążliwa dla otoczenia,
rozmieszczenia przystanków i funkcjonowania komunikacji,

wykorzystania funduszy przeznaczonych
na opiekę społeczną.

c) wnioskowanie do rady gminy o rozpatrzenie
spraw, których załatwienie wykracza poza
możliwości samorządu mieszkańców wsi,
d) współuczestnictwo i współpraca w działalności rady gminy, a w szczególności komisjami
rady gminy oraz radnymi terenu sołectwa
w formie spotkań i dyżurów oraz umożliwienie kierowania określonych wniosków i postulatów.
3. Koszty i wydatki związane z realizacją zadań
samorządu mieszkańców wsi mogą być pokrywane
ze środków finansowych gminy i posiadanych na
ten cel funduszy sołectwa.
4. Uchwały, podejmowane przez samorząd
mieszkańców wsi, nie mogą naruszać uprawnień
innych podmiotów do podejmowania decyzji
w sprawach określonych w § 4 ust. 1 niniejszego
statutu.
5. Uchwały i wnioski samorząd mieszkańców wsi
przekazuje wójtowi, który informuje samorząd
o sposobie ich załatwienia w terminie 30 dni od dnia
otrzymania.
6. W przypadku odmowy realizacji lub braku odpowiedzi w terminie określonym w § 4 ust. 5, samorząd mieszkańców wsi może wnieść sprzeciw do
rady gminy gdy uzna, że istniejący stan lub podjęte
rozstrzygnięcia naruszają istotne interesy mieszkańców. Sprzeciw powinien zawierać opis sprawy
i konkretne zarzuty dotyczące naruszenia interesów
mieszkańców.
7. Przewodniczący rady gminy po zbadaniu
sprawy, podejmuje interwencję wobec organu lub
jednostki, która powinna uchwałę lub wniosek zrealizować. W razie bezskutecznej interwencji przewodniczący wnosi sprawę pod obrady rady gminy,
która podejmuje odpowiednie decyzje.
§ 5. 1. Zadania określone w § 4 ust. 1 samorząd
mieszkańców realizuje również poprzez:
a) kształtowanie wspólnie z istniejącymi organizacjami, instytucjami i związkami wyznaniowymi właściwych postaw mieszkańców,
a zwłaszcza wzajemnego szacunku, uczciwości, skromności, gotowości niesienia pomocy
sąsiedzkiej, kultury współżycia mieszkańców,
propagowania gospodarności, dyscypliny
społecznej oraz poszanowania praw i wartości moralnych;
b) podejmowanie działań mających na celu likwidację sporów i konfliktów sąsiedzkich;
c) zwalczanie chuligaństwa, pijaństwa i narkomanii, wandalizmu oraz zapobieganiu demoralizacji dzieci i młodzieży;
d) podejmowanie działań oświatowo - wychowawczych na rzecz umacniania rodziny, kultury życia rodzinnego oraz wychowania
w rodzinie.
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2. Zadania określone w § 4 ust. 1 statutu realizowane są poprzez:
a) inicjowanie czynów społecznych;
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4. Wszystkie przysługujące dotychczas mieszkańcom wsi prawa własności i użytkowania lub inne
prawa rzeczowe i majątkowe, jako mienie gminne,
pozostają nienaruszone.

b) przeprowadzenie w sołectwie akcji i konkursów mających na celu poprawę stan sanitarnego, porządku i estetyki wsi;

§ 9. 1. Nadzór nad działalnością samorządu
mieszkańców wsi sprawuje rada gminy oraz wójt.

c) uczestniczenie w akcjach i innych przedsięwzięciach z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej i narkomanii;

2. Wójt może zawiesić wykonanie uchwały zebrania wiejskiego lub decyzję organu wykonawczego samorządu mieszkańców, jeżeli uchwała ta lub
decyzja jest sprzeczna z prawem.

d) organizowanie różnych form opieki społecznej, pomocy sąsiedzkiej i innej dla mieszkańców niepełnosprawnych oraz w podeszłym
wieku, dotkniętych klęskami żywiołowymi
lub znajdujących się w innej trudnej sytuacji
życiowej;
e) występowanie z inicjatywą i uczestniczenie
w przedsięwzięciach mających na celu zapewnienie opieki, organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, ich wychowania
i wypoczynku;
f)

3. Wójt może zawiesić w czynnościach sołtysa
do czasu rozpatrzenia sprawy przez zebranie wiejskie, jeżeli swoim postępowaniem narusza przepisy
prawa lub nie wykonuje swoich obowiązków.
§ 10. 1. Fundusze samorządu mieszkańców wsi
mogą składać się z:
a) wydzielonych przez radę gminy środków finansowych w ramach swojego budżetu,
b) dobrowolnych wpłat,
c) środków uzyskanych z organizacji przez samorząd przedsięwzięć,

inicjowanie i udział w organizowaniu imprez
o charakterze kulturalno-oświatowym, sportowym i wypoczynkowym;

g) podejmowanie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa porządku publicznego oraz przeciwdziałania marnotrawstwu
mienia;

d) opłat uzyskanych z oddanych do korzystania
przez inne osoby składników mienia komunalnego.
2. Plan finansowo-rzeczowy samorządu mieszkańców zatwierdza zebranie wiejskie.

h) organizowanie mieszkańców do działań mających na celu poprawę stanu ochrony przeciwpożarowej w sołectwie oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego.
§ 6. Samorząd mieszkańców wsi może uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w kodeksie postępowania administracyjnego dla organizacji społecznych i w związku
z tym może brać udział w tym postępowaniu odpowiedni organ samorządu, jeżeli jest on powołany
z mocy przepisów prawa do załatwiania spraw
z zakresu administracji.
§ 7. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć samorząd mieszkańców wsi może nawiązać kontakty
z samorządami mieszkańców sąsiednich sołectw,
zawierać porozumienia określające zakres i sposób
wykonania wspólnych zadań, może podejmować
wspólne uchwały, wyrażać opinie i kierować wnioski
do odpowiednich organów.
§ 8. 1. Sołectwo może zarządzać i korzystać
z mienia komunalnego oraz rozporządzać dochodami z tego źródła na zasadach określonych w ust. 2-3.
2. Rada gminy nie może bez zgody rady sołeckiej
uszczuplić praw sołectwa do korzystania z mienia
komunalnego. Sołectwo ma prawo pobierania opłat
za korzystanie z tego mienia (dzierżawa, najem,
użytkowanie) poprzez osoby trzecie i przeznaczyć je
na potrzeby sołectwa.
3. W przypadku przekazania sołectwu nowych
składników mienia komunalnego, sposób ich korzystania określa uchwała rady gminy.

Rozdział 3
Organy samorządu mieszkańców wsi
§ 11. 1. Organami samorządu mieszkańców wsi
są:
a) zebranie wiejskie,
b) sołtys.
2. Kadencja organów samorządu wyszczególnionych w ust. 1 trwa 4 lata i kończy się z momentem wyboru nowych organów. Pierwsze zebranie
wiejskie, celem dokonania wyboru sołtysa i rady
sołeckiej, zwołuje Wójt Gminy Bobrowice, nie później niż 6 miesięcy po wyborach do rady gminy.
§ 12. 1. Organy samorządu mieszkańców wsi
obowiązane są dbać o przestrzeganie zasad samorządności, demokracji, kolegialności i jawności.
2. Organy samorządu, co najmniej raz w roku,
obowiązane są do składania na zebraniu wiejskim
sprawozdania ze swojej działalności.
§ 13. 1. Działalność w organach samorządu ma
charakter społeczny.
2. Za wykonywanie czynności, związanych
z pełnioną funkcją, sołtysowi może być przyznana
dieta w wysokości ustalonej przez radę gminy.
§ 14. 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym samorządu mieszkańców wsi.
2. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają
wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający czynne
prawo wyborcze do rady gminy.
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3. Urząd Gminy informuje radę sołecką o liczbie
aktualnie uprawnionych do udziału w głosowaniu.
§ 15. 1. Zebranie wiejskie zwoływane jest przez
sołtysa lub wójta.
2. Sołtys zwołuje zebranie wiejskie:
a) z własnej inicjatywy,
b) z inicjatywy rady sołeckiej,
c) na żądanie wójta lub rady gminy,

Poz. 1517
g) wyrażanie zgody na uszczuplenie prawa sołectwa do korzystania z mienia komunalnego,
h) zatwierdzanie planu finansowo-rzeczowego,
i)

ustalanie regulaminu obrad.

2. Zebranie wiejskie prowadzi sołtys, który jest
jednocześnie przewodniczącym rady sołeckiej lub
inna osoba wyznaczona przez zebranie.

d) na wniosek co najmniej 1/5 mieszkańców
uprawnionych do udziału w głosowaniu.

§ 18. Szczegółowe zasady obradowania na zebraniu wiejskim ustala regulamin ustalony przez to
zebranie.

3. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 2 razy w roku.

§ 19. 1. Sołtys jest organem wykonawczym samorządu mieszkańców wsi.

4. Zebranie wiejskie powinno być zwołane najpóźniej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

2. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

5. W przypadku podjęcia przez mieszkańców sołectwa decyzji o konieczności zwołania zebrania
wiejskiego, grupa inicjatywna zobowiązana jest zebrać podpisy 1/5 mieszkańców sołectwa w obecności członka rady sołeckiej.

a) wykonywanie powierzonych mu przepisami
prawa zadań z zakresu administracji samorządowej,

§ 16. 1. Zebranie jest ważne, gdy zostali o nim
zawiadomieni wszyscy mieszkańcy w sposób zwyczajowo przyjęty i uczestniczy w nim przynajmniej
1/5 mieszkańców sołectwa. W przypadku braku quorum w pierwszy terminie, zebranie może odbyć się
w drugim terminie tego samego dnia pół godziny
później, bez względu na liczbę mieszkańców w nim
uczestniczących.

3. Do zadań sołtysa należy:

b) reprezentowanie na zewnątrz samorządu
mieszkańców wsi, zwłaszcza wobec organów
gminy,
c) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego
oraz wykonywanie czynności zleconych przez
to zebranie,
d) może zawierać z upoważnienia:
-

wójta i rady gminy – porozumienia
w sprawie dysponowania określonymi
składnikami majątkowymi przekazanymi
przez gminę,

-

zebrania wiejskiego – porozumienia
w sprawie wspólnego wykorzystania lub
udostępnienia mieszkańcom sołectwa
obiektów i urządzeń będących w dyspozycji różnych jednostek i organizacji.

2. Zebranie wiejskie podejmuje decyzje w formie
uchwał, opinii i wniosków.
3. Decyzje na zebraniu wiejskim zapadają zwykłą
większością głosów (liczba głosów „za” jest większa
od połowy ważnie oddanych głosów).
4. Zebranie wiejskie może postanowić o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
§ 17. 1. Do kompetencji zebrania wiejskiego należy:
a) podejmowanie uchwał, wyrażanie opinii
i kierowanie wniosków w sprawach określonych w § 5 ust. 1 statutu,
b) realizacja zadań określonych w § 4 ust. 1, 2
statutu,
c) wybór oraz odwołanie sołtysa i rady sołeckiej,
d) występowanie do wójta lub rady gminy
z wnioskiem o rozpatrzenie spraw, których
załatwienie wykracza poza możliwości zebrania wiejskiego,
e) upoważnianie sołtysa do wykonywania określonych w upoważnieniu czynności,
f)

upoważnianie rady sołeckiej do pełnienia roli
stałego komitetu czynów społecznych oraz
wykonywania innych czynności,

e) prowadzenie zebrań wiejskich,
f)

informowanie mieszkańców o realizacji swoich zadań co najmniej raz w roku,

g) składanie sprawozdań z działalności finansowej sołectwa skarbnikowi gminy w okresach półrocznych oraz na każde żądanie
skarbnika gminy lub osoby przez niego upoważnionej.
4. Sołtys:
a) może uczestniczyć w pracach rady gminy bez
prawa głosowania,
b) otrzymuje za udział w pracach organów rady
gminy dietę oraz zwrot kosztów podróży
służbowej na zasadach ustalonych przez radę
gminy.
§ 20. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka i składa się z 5 członków, łącznie z sołtysem.
§ 21. 1. Posiedzenie rady sołeckiej zwołuje sołtys
w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz
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na kwartał. W posiedzeniu rady sołeckiej uczestniczy
obowiązkowo sołtys. Na posiedzenia mogą być także zaproszone inne osoby, których udział uzna za
wskazany lub konieczny.

§ 26. 1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza
składająca się z 3 osób wybranych w głosowaniu
jawnym spośród uczestniczących na zebraniu wiejskim mieszkańców.

2. O posiedzeniach rady sołeckiej zawiadamia
się miejscowych członków rady gminy.

2. Do obowiązków komisji wyborczej należy:
a) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

3. Uchwały rady sołeckiej, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co
najmniej połowy jej członków.

b) przygotowanie wyborów,
c) przeprowadzenie wyborów,

§ 22. 1. Do właściwości rady sołeckiej należy:

d) obliczenie głosów,

a) ustalanie terminu, miejsca oraz projektu porządku obrad, informując o tym mieszkańców co najmniej na 5 dni przed terminem
zebrania,

e) sporządzenie protokołu,

b) zapraszanie na zebrania wiejskie przedstawicieli władz gminy, odpowiednich jednostek
organizacyjnych dla zreferowania spraw oraz
przygotowanie projektów uchwał, opinii
i wniosków,

f)

3. Członek komisji wyborczej nie może kandydować do władz samorządu.
4. Z wykonania swoich czynności komisja wyborcza sporządza protokół, który powinien zawierać:
a) skład komisji z podziałem funkcji,
b) ilość osób biorących udział w głosowaniu,

c) opracowywanie i przedkładanie zebraniu
wiejskiemu projektu programu pracy samorządu,

c) ilość kandydatów do organów samorządu,
d) ilość głosów oddanych, w tym ważnych
i nieważnych,

d) występowanie wobec zebrania wiejskiego
z innymi inicjatywami dotyczącymi udziału
mieszkańców w rozwiązywaniu problemów
sołectwa i realizacji zadań samorządu wiejskiego,
e) organizowanie wykonania uchwał zebrania
wiejskiego, udzielając w tym zakresie szerokiej pomocy sołtysowi,
f)

ogłoszenie wyników wyborów.

e) ilość głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów,
f)

wskazanie kandydatów, którzy wybrani zostali do organów samorządu.

5. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji.

w ramach udzielonych upoważnień pełni rolę
stałego komitetu czynów społecznych,

§ 27. 1. Wyboru sołtysa i rady sołeckiej dokonuje
się w głosowaniu tajnym.

g) współdziałanie z właściwymi organami organizacji społecznych samorządowych w celu wspólnej realizacji zadań.

2. Prawo zgłaszania kandydatów ustnie lub pisemnie posiada wyłącznie mieszkaniec sołectwa,
któremu przysługuje czynne prawo wyborcze, spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Kandydaci
do organów sołectwa muszą posiadać czynne prawo wyborcze i być mieszkańcami sołectwa.

Rozdział 4
Tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej
§ 23. 1. Pierwsze zebranie wiejskie na którym ma
być dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej, zwołuje wójt określając jednocześnie miejsce, dzień
i godzinę zebrania wiejskiego oraz mu przewodniczy.
2. Zarządzenie wójta w powyższej sprawie powinno być podane do wiadomości mieszkańców na
co najmniej 7 dni przed datą zebrania.
§ 24. 1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa
i rady sołeckiej wymagana jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano
wymaganego quorum, wybory w nowym terminie
mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę
obecnych na zebraniu.
§ 25. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje mieszkańcom sołectwa według zasad ustalonych
dla wyboru rady gminy.

3. Kandydat powinien wyrazić zgodę na kandydowanie ustnie do protokołu lub pisemnie w razie
swojej nieobecności.
4. Komisja sporządza karty do głosowania
umieszczając na nich nazwiska kandydatów w dowolnej kolejności oraz dokonując ich oznaczenia.
5. Karty do głosowania wrzucane są przez
mieszkańców do odpowiednio zamkniętej urny wyborczej.
6. Głosujący oddaje głos na tego kandydata, którego nazwisko pozostaje nieskreślone.
7. Głos jest nieważny jeżeli:
a) karta do głosowania jest całkowicie przekreślona,
b) zawiera większą ilość nieskreślonych kandydatów niż miejsc w organach sołectwa,
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c) karta do głosowania jest inna niż sporządzona przez komisję wyborczą. Dopisywanie na
karcie do głosowania dodatkowych nazwisk
lub poczynienia innych zapisów nie wywołuje żadnych skutków prawnych.
8. Zasadę określoną w ust. 1 nie stosuje się, gdy:
a) na sołtysa kandyduje jedna osoba,
b) na członków rady sołeckiej kandyduje tyle
osób, ile jest miejsc w radzie.
9. Wybory na sołtysa i radę sołecką przeprowadzane są oddzielnie.
10. Sołtysem wybrany zostaje ten kandydat, który uzyskał największą ilość ważnie oddanych głosów
(większość zwykła). W przypadku, gdy żaden kandydat nie uzyskał wymaganej większości, przeprowadza się wybory ponownie aż do skutku.
11. Członkiem rady sołeckiej zostaje ten kandydat, który uzyskał największą ilość ważnie oddanych
głosów (większość zwykła). W przypadku równej
ilości głosów uniemożliwiającej wybór tych osób na
członków rady, przeprowadza się wybory ponownie
aż do skutku.
12. Odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej
przed upływem kadencji następuje w tym samym
trybie co wybór, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwały
zebrania wiejskiego lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.

Poz. 1517

§ 30. Wydatki związane z organizacją przygotowań i przeprowadzeniem wyborów pokrywane są
z budżetu gminy.
§ 31. 1. Mieszkańcom sołectwa, którzy mają
prawo wyborcze przysługuje prawo do złożenia protestu wyborczego, co do sposobu przeprowadzenia
wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej.
2. Protest należy złożyć wójtowi w terminie 7 dni
od dnia wyborów.
3. Protesty rozstrzyga wójt w terminie 7 dni od
dnia złożenia protestu. W razie uwzględnienia protestu wójt unieważnia wybory.
4. Rozstrzygnięcie protestu przez wójta jest ostateczne.
5. W przypadku stwierdzenia nieważności wyborów wójt zarządza w ciągu 14 dni od daty unieważnienia ponowne wybory.
§ 32. 1. Wójt z urzędu sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem wyborów.
2. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa
wójt unieważnia wybory i zarządza ponowne ich
przeprowadzenie w ciągu 14 dni od daty ich unieważnienia.
Rozdział 5
Gospodarka finansowa sołectwa
§ 33. Środki finansowe sołectwa stanowią dochody określone w § 10.

13. Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej
winno być poprzedzone wysłuchaniem zainteresowanego przez radę sołecką.

§ 34. 1. Sołectwo prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach budżetu gminy.

14. W przypadku nie podjęcia czynności przez
nowo wybranego sołtysa, wójt zarządza przeprowadzenie ponownych wyborów.

2. Środki finansowe sołectwa pochodzące
z budżetu gminy mogą być przeznaczone tylko na
cele określone w uchwale rady gminy.

§ 28. W sprawach nienormowanych w statucie,
decyzję podejmuje zebranie wiejskie.

§ 35. 1. Gospodarkę finansową sołectwa prowadzi sołtys, zgodnie z uchwałami zebrania wiejskiego.

§ 29. 1. Mandat sołtysa i członka rady wygasa
w przypadku:

2. W przypadku nieobecności sołtysa, rada sołecka wyznacza spośród swojego grona, na czas
jego nieobecności, osobę do prowadzenia gospodarki finansowej sołectwa.

a) śmierci,
b) złożenia wójtowi pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji,
c) odwołania przed upływem kadencji,
d) utraty prawa wybieralności.
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa
lub członka rady sołeckiej wójt zarządza wybory
uzupełniające.
3. Wybory uzupełniające odbywają się według
zasad określonych w § 23-29.
4. Wyborów uzupełniających sołtysa członka rady sołeckiej nie przeprowadza się, jeżeli do końca
kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy.

3. Sołtys raz w roku składa sprawozdanie zebraniu wiejskiemu z wykonania wydatków finansowych.
Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§ 36. Zmiany statutu dokonuje rada gminy
z własnej inicjatywy, na wniosek wójta lub na wniosek zebrania wiejskiego.
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§ 37. Spory między organami sołectwa wynikające na tle interpretacji niniejszego statutu rozpatruje wójt.
§ 38. Traci moc uchwała Nr IX/35/91 Rady Gminy
Bobrowice z dnia 20 lutego1991r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw na terenie Gminy Bobrowice.

Poz. 1517, 1518

§ 40. Projekt niniejszej uchwały był konsultowany z mieszkańcami wsi Barłogi.
§ 41. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady:
Marcin Jagodziński

§ 39. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bobrowice.

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

1518
15 18

UCHWAŁA NR V/26/11
RADY GMINY BOBROWICE
z dnia 24 maja 2011r.
w sprawie nadania statutu sołectwa Bobrowice
Na podstawie art. 35, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) nadaje się statut sołectwu Bobrowice
o treści jak niżej: Statut Sołectwa Bobrowice
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Sołectwo Bobrowice jest jednostką pomocniczą Gminy Bobrowice, funkcjonuje na podstawie
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, Statutu Gminy oraz postanowień niniejszego
statutu.

6. Zmiana granic sołectwa, jego zniesienia lub
podziału następuje z ważnych powodów ogólno
gminnych w drodze uchwały rady gminy pod następującymi warunkami:
a) z inicjatywy rady gminy lub wójta, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa i w uzasadnionych przypadkach
z mieszkańcami granicznych sołectw, mającymi interes społeczno-prawny w zmianach
granic sołectwa;
b) z inicjatywy samych mieszkańców zainteresowanych zmianami terytorialnymi sołectwa.
Rozdział 2

§ 2. 1. Obszar sołectwa Bobrowice obejmuje obręb wsi Bobrowice oraz gajówki Młyniec.
2. Siedzibą sołectwa jest wieś Bobrowice.
3. Ogół mieszkańców sołectwa Bobrowice stanowi samorząd mieszkańców wsi.
§ 3. 1. Statut sołectwa określa kompetencje, zadania i zakres działania sołectwa i jego organów
oraz organizację wewnętrzną.
2. W zakresie realizacji zadań własnych sołectwo
działa samodzielnie, zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu.
3. Zgodnie z przepisami prawa, sołectwo współdziała z organami gminy w wykonaniu zadań własnych i zleconych gminy.
4. Rozstrzygnięcia organów gminy, dotyczące
żywotnych spraw sołectwa, podejmowane są po
uzyskaniu uprzedniej opinii sołectwa. Sołectwo posiada prawo sprzeciwu określone niniejszym statutem do organów gminy w przypadku uznania, że
naruszone są istotne interesy mieszkańców sołectwa.
5. Sołectwo posiada zdolność sądową w sprawach należących do jego właściwości z mocy ustawy i niniejszego statutu.

Zadania sołectwa
§ 4. 1. Do zadań samorządu mieszkańców wsi
należy:
a) zapewnienie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku
i innych związanych z miejscem zamieszkania,
b) kształtowanie
odpowiednich
współżycia mieszkańców,

stosunków

c) organizowanie samopomocy mieszkańców
i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, a zwłaszcza w zakresie opieki nad
młodzieżą i jej wychowaniem rozwijane
opieki zdrowotnej i pomocy społecznej,
upowszechnianie kultury, utrzymanie porządku, bezpieczeństwa i czystości.
2. Samorząd wsi realizuje swoje zadania, określone w 4 ust. 1 poprzez:
a) podejmowanie uchwał w sprawach:
-

sołectwa w ramach przyznanych ustawowo kompetencji,
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-

budowy, utrzymania, konserwacji i remontów wiejskich urządzeń komunalnych
i infrastruktury technicznej, obiektów socjalnych i kulturalno-oświatowych, opiek
zdrowotnej, sportu i kultury fizycznej oraz
innego mienia przekazanego w zarząd sołectwa,

-

planu zagospodarowania terenu wsi,

-

utrzymania porządku na terenie sołectwa,

-

innych przekazanych mu do rozstrzygnięci
przez radę gminy.

b) opiniowanie spraw o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa, a w szczególności:
-

planu zagospodarowania przestrzennego,

-

przepisów prawa miejscowego,

-

planu zagospodarowania wsi i rozwoju
rolnictwa,

-

dostosowania organizacji i godzin pracy
placówek handlowych, usługowych, opieki
zdrowotnej, kulturalnych, opiekuńczo- wychowawczych i innych – do potrzeb mieszkańców wsi,

-

zmian w zakresie obsługi,
i usługowej mieszkańców wsi,

handlowej

-

przeznaczenia lokali użytkowych i lokalizacji zakładów, których działalność może być
uciążliwa dla otoczenia,

-

rozmieszczenia przystanków i funkcjonowania komunikacji,

-

wykorzystania funduszy przeznaczonych
na opiekę społeczną.

c) wnioskowanie do rady gminy o rozpatrzenie
spraw, których załatwienie wykracza poza
możliwości samorządu mieszkańców wsi,
d) współuczestnictwo i współpraca w działalności rady gminy, a w szczególności komisjami
rady gminy oraz radnymi terenu sołectwa
w formie spotkań i dyżurów oraz umożliwienie kierowania określonych wniosków i postulatów.

Poz. 1518

rząd mieszkańców wsi może wnieść sprzeciw do
rady gminy gdy uzna, że istniejący stan lub podjęte
rozstrzygnięcia naruszają istotne interesy mieszkańców. Sprzeciw powinien zawierać opis sprawy
i konkretne zarzuty dotyczące naruszenia interesów
mieszkańców.
7. Przewodniczący rady gminy po zbadaniu
sprawy, podejmuje interwencję wobec organu lub
jednostki, która powinna uchwałę lub wniosek zrealizować. W razie bezskutecznej interwencji przewodniczący wnosi sprawę pod obrady rady gminy,
która podejmuje odpowiednie decyzje.
§ 5. 1. Zadania określone w § 4 ust. 1 samorząd
mieszkańców realizuje również poprzez:
a) kształtowanie wspólnie z istniejącymi organizacjami, instytucjami i związkami wyznaniowymi właściwych postaw mieszkańców,
a zwłaszcza wzajemnego szacunku, uczciwości, skromności, gotowości niesienia pomocy
sąsiedzkiej, kultury współżycia mieszkańców,
propagowania gospodarności, dyscypliny
społecznej oraz poszanowania praw i wartości moralnych;
b) podejmowanie działań mających na celu likwidację sporów i konfliktów sąsiedzkich;
c) zwalczanie chuligaństwa, pijaństwa i narkomanii, wandalizmu oraz zapobieganiu demoralizacji dzieci i młodzieży;
d) podejmowanie działań oświatowo - wychowawczych na rzecz umacniania rodziny, kultury życia rodzinnego oraz wychowania
w rodzinie.
2. Zadania określone w § 4 ust. 1 statutu realizowane są poprzez:
a) inicjowanie czynów społecznych;
b) przeprowadzenie w sołectwie akcji i konkursów mających na celu poprawę stan sanitarnego, porządku i estetyki wsi;
c) uczestniczenie w akcjach i innych przedsięwzięciach z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej i narkomanii;

3. Koszty i wydatki związane z realizacją zadań
samorządu mieszkańców wsi mogą być pokrywane
ze środków finansowych gminy i posiadanych na
ten cel funduszy sołectwa.

d) organizowanie różnych form opieki społecznej, pomocy sąsiedzkiej i innej dla mieszkańców niepełnosprawnych oraz w podeszłym
wieku, dotkniętych klęskami żywiołowymi
lub znajdujących się w innej trudnej sytuacji
życiowej;

4. Uchwały, podejmowane przez samorząd
mieszkańców wsi, nie mogą naruszać uprawnień
innych podmiotów do podejmowania decyzji
w sprawach określonych w § 4 ust. 1 niniejszego
statutu.

e) występowanie z inicjatywą i uczestniczenie
w przedsięwzięciach mających na celu zapewnienie opieki, organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, ich wychowania
i wypoczynku;

5. Uchwały i wnioski samorząd mieszkańców wsi
przekazuje wójtowi, który informuje samorząd
o sposobie ich załatwienia w terminie 30 dni od dnia
otrzymania.

f)

6. W przypadku odmowy realizacji lub braku odpowiedzi w terminie określonym w § 4 ust. 5, samo-

inicjowanie i udział w organizowaniu imprez
o charakterze kulturalno-oświatowym, sportowym i wypoczynkowym;

g) podejmowanie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa porządku publicz-
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nego oraz przeciwdziałania marnotrawstwu
mienia;

2. Plan finansowo-rzeczowy samorządu mieszkańców zatwierdza zebranie wiejskie.

h) organizowanie mieszkańców do działań mających na celu poprawę stanu ochrony przeciwpożarowej w sołectwie oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego.
§ 6. Samorząd mieszkańców wsi może uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w kodeksie postępowania administracyjnego dla organizacji społecznych i w związku
z tym może brać udział w tym postępowaniu odpowiedni organ samorządu, jeżeli jest on powołany
z mocy przepisów prawa do załatwiania spraw
z zakresu administracji.
§ 7. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć samorząd mieszkańców wsi może nawiązać kontakty
z samorządami mieszkańców sąsiednich sołectw,
zawierać porozumienia określające zakres i sposób
wykonania wspólnych zadań, może podejmować
wspólne uchwały, wyrażać opinie i kierować wnioski
do odpowiednich organów.
§ 8. 1. Sołectwo może zarządzać i korzystać
z mienia komunalnego oraz rozporządzać dochodami z tego źródła na zasadach określonych w ust. 2-3.
2. Rada gminy nie może bez zgody rady sołeckiej
uszczuplić praw sołectwa do korzystania z mienia
komunalnego. Sołectwo ma prawo pobierania opłat
za korzystanie z tego mienia (dzierżawa, najem,
użytkowanie) poprzez osoby trzecie i przeznaczyć je
na potrzeby sołectwa.
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Rozdział 3
Organy samorządu mieszkańców wsi
§ 11. 1. Organami samorządu mieszkańców wsi
są:
a) zebranie wiejskie,
b) sołtys.
2. Kadencja organów samorządu wyszczególnionych w ust. 1 trwa 4 lata i kończy się z momentem wyboru nowych organów. Pierwsze zebranie
wiejskie, celem dokonania wyboru sołtysa i rady
sołeckiej, zwołuje Wójt Gminy Bobrowice, nie później niż 6 miesięcy po wyborach do rady gminy.
§ 12. 1. Organy samorządu mieszkańców wsi
obowiązane są dbać o przestrzeganie zasad samorządności, demokracji, kolegialności i jawności.
2. Organy samorządu, co najmniej raz w roku,
obowiązane są do składania na zebraniu wiejskim
sprawozdania ze swojej działalności.
§ 13. 1. Działalność w organach samorządu ma
charakter społeczny.
2. Za wykonywanie czynności, związanych
z pełnioną funkcją, sołtysowi może być przyznana
dieta w wysokości ustalonej przez radę gminy.
§ 14. 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym samorządu mieszkańców wsi.

3. W przypadku przekazania sołectwu nowych
składników mienia komunalnego, sposób ich korzystania określa uchwała rady gminy.

2. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają
wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający czynne
prawo wyborcze do rady gminy.

4. Wszystkie przysługujące dotychczas mieszkańcom wsi prawa własności i użytkowania lub inne
prawa rzeczowe i majątkowe, jako mienie gminne,
pozostają nienaruszone.

3. Urząd Gminy informuje radę sołecką o liczbie
aktualnie uprawnionych do udziału w głosowaniu.

§ 9. 1. Nadzór nad działalnością samorządu
mieszkańców wsi sprawuje rada gminy oraz wójt.

§ 15. 1. Zebranie wiejskie zwoływane jest przez
sołtysa lub wójta.
2. Sołtys zwołuje zebranie wiejskie:

2. Wójt może zawiesić wykonanie uchwały zebrania wiejskiego lub decyzję organu wykonawczego samorządu mieszkańców, jeżeli uchwała ta lub
decyzja jest sprzeczna z prawem.

a) z własnej inicjatywy,

3. Wójt może zawiesić w czynnościach sołtysa
do czasu rozpatrzenia sprawy przez zebranie wiejskie, jeżeli swoim postępowaniem narusza przepisy
prawa lub nie wykonuje swoich obowiązków.

d) na wniosek co najmniej 1/5 mieszkańców
uprawnionych do udziału w głosowaniu.

§ 10. 1. Fundusze samorządu mieszkańców wsi
mogą składać się z:
a) wydzielonych przez radę gminy środków finansowych w ramach swojego budżetu,

b) z inicjatywy rady sołeckiej,
c) na żądanie wójta lub rady gminy,

3. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 2 razy w roku.
4. Zebranie wiejskie powinno być zwołane najpóźniej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

c) środków uzyskanych z organizacji przez samorząd przedsięwzięć,

5. W przypadku podjęcia przez mieszkańców sołectwa decyzji o konieczności zwołania zebrania
wiejskiego, grupa inicjatywna zobowiązana jest zebrać podpisy 1/5 mieszkańców sołectwa w obecności członka rady sołeckiej.

d) opłat uzyskanych z oddanych do korzystania
przez inne osoby składników mienia komunalnego.

§ 16. 1. Zebranie jest ważne, gdy zostali o nim
zawiadomieni wszyscy mieszkańcy w sposób zwyczajowo przyjęty i uczestniczy w nim przynajmniej

b) dobrowolnych wpłat,
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1/5 mieszkańców sołectwa. W przypadku braku quorum w pierwszy terminie, zebranie może odbyć się
w drugim terminie tego samego dnia pół godziny
później, bez względu na liczbę mieszkańców w nim
uczestniczących.
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c) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego
oraz wykonywanie czynności zleconych przez
to zebranie,
d) może zawierać z upoważnienia:

2. Zebranie wiejskie podejmuje decyzje w formie
uchwał, opinii i wniosków.
3. Decyzje na zebraniu wiejskim zapadają zwykłą
większością głosów (liczba głosów „za” jest większa
od połowy ważnie oddanych głosów).
4. Zebranie wiejskie może postanowić o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
§ 17. 1. Do kompetencji zebrania wiejskiego należy:
a) podejmowanie uchwał, wyrażanie opinii
i kierowanie wniosków w sprawach określonych w § 5 ust. 1 statutu,
b) realizacja zadań określonych w § 4 ust. 1, 2
statutu,
c) wybór oraz odwołanie sołtysa i rady sołeckiej,
d) występowanie do wójta lub rady gminy
z wnioskiem o rozpatrzenie spraw, których
załatwienie wykracza poza możliwości zebrania wiejskiego,
e) upoważnianie sołtysa do wykonywania określonych w upoważnieniu czynności,
f)

upoważnianie rady sołeckiej do pełnienia roli
stałego komitetu czynów społecznych oraz
wykonywania innych czynności,

g) wyrażanie zgody na uszczuplenie prawa sołectwa do korzystania z mienia komunalnego,
h) zatwierdzanie planu finansowo-rzeczowego,
i)

ustalanie regulaminu obrad.

2. Zebranie wiejskie prowadzi sołtys, który jest
jednocześnie przewodniczącym rady sołeckiej lub
inna osoba wyznaczona przez zebranie.
§ 18. Szczegółowe zasady obradowania na zebraniu wiejskim ustala regulamin ustalony przez to
zebranie.
§ 19. 1. Sołtys jest organem wykonawczym samorządu mieszkańców wsi.
2. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

-

wójta i rady gminy – porozumienia
w sprawie dysponowania określonymi
składnikami majątkowymi przekazanymi
przez gminę,

-

zebrania wiejskiego – porozumienia
w sprawie wspólnego wykorzystania lub
udostępnienia mieszkańcom sołectwa
obiektów i urządzeń będących w dyspozycji różnych jednostek i organizacji.

e) prowadzenie zebrań wiejskich,
f)

informowanie mieszkańców o realizacji swoich zadań co najmniej raz w roku,

g) składanie sprawozdań z działalności finansowej sołectwa skarbnikowi gminy w okresach półrocznych oraz na każde żądanie
skarbnika gminy lub osoby przez niego upoważnionej.
4. Sołtys:
a) może uczestniczyć w pracach rady gminy bez
prawa głosowania,
b) otrzymuje za udział w pracach organów rady
gminy dietę oraz zwrot kosztów podróży
służbowej na zasadach ustalonych przez radę
gminy.
§ 20. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka i składa się z 5 członków, łącznie z sołtysem.
§ 21. 1. Posiedzenie rady sołeckiej zwołuje sołtys
w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz
na kwartał. W posiedzeniu rady sołeckiej uczestniczy
obowiązkowo sołtys. Na posiedzenia mogą być także zaproszone inne osoby, których udział uzna za
wskazany lub konieczny.
2. O posiedzeniach rady sołeckiej zawiadamia
się miejscowych członków rady gminy.
3. Uchwały rady sołeckiej, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co
najmniej połowy jej członków.
§ 22. 1. Do właściwości rady sołeckiej należy:
a) ustalanie terminu, miejsca oraz projektu porządku obrad, informując o tym mieszkańców co najmniej na 5 dni przed terminem
zebrania,

a) wykonywanie powierzonych mu przepisami
prawa zadań z zakresu administracji samorządowej,

b) zapraszanie na zebrania wiejskie przedstawicieli władz gminy, odpowiednich jednostek
organizacyjnych dla zreferowania spraw oraz
przygotowanie projektów uchwał, opinii
i wniosków,

b) reprezentowanie na zewnątrz samorządu
mieszkańców wsi, zwłaszcza wobec organów
gminy,

c) opracowywanie i przedkładanie zebraniu
wiejskiemu projektu programu pracy samorządu,

3. Do zadań sołtysa należy:

d) występowanie wobec zebrania wiejskiego
z innymi inicjatywami dotyczącymi udziału
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mieszkańców w rozwiązywaniu problemów
sołectwa i realizacji zadań samorządu wiejskiego,
e) organizowanie wykonania uchwał zebrania
wiejskiego, udzielając w tym zakresie szerokiej pomocy sołtysowi,
f)

w ramach udzielonych upoważnień pełni rolę
stałego komitetu czynów społecznych,

g) współdziałanie z właściwymi organami organizacji społecznych samorządowych w celu wspólnej realizacji zadań.
Rozdział 4
Tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej
§ 23. 1. Pierwsze zebranie wiejskie na którym ma
być dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej, zwołuje wójt określając jednocześnie miejsce, dzień
i godzinę zebrania wiejskiego oraz mu przewodniczy.
2. Zarządzenie wójta w powyższej sprawie powinno być podane do wiadomości mieszkańców na
co najmniej 7 dni przed datą zebrania.
§ 24. 1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa
i rady sołeckiej wymagana jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano
wymaganego quorum, wybory w nowym terminie
mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę
obecnych na zebraniu.
§ 25. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje mieszkańcom sołectwa według zasad ustalonych
dla wyboru rady gminy.
§ 26. 1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza
składająca się z 3 osób wybranych w głosowaniu
jawnym spośród uczestniczących na zebraniu wiejskim mieszkańców.
2. Do obowiązków komisji wyborczej należy:

Poz. 1518
e) ilość głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów,
f)

wskazanie kandydatów, którzy wybrani zostali do organów samorządu.

5. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji.
§ 27. 1. Wyboru sołtysa i rady sołeckiej dokonuje
się w głosowaniu tajnym.
2. Prawo zgłaszania kandydatów ustnie lub pisemnie posiada wyłącznie mieszkaniec sołectwa,
któremu przysługuje czynne prawo wyborcze, spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Kandydaci
do organów sołectwa muszą posiadać czynne prawo wyborcze i być mieszkańcami sołectwa.
3. Kandydat powinien wyrazić zgodę na kandydowanie ustnie do protokołu lub pisemnie w razie
swojej nieobecności.
4. Komisja sporządza karty do głosowania
umieszczając na nich nazwiska kandydatów w dowolnej kolejności oraz dokonując ich oznaczenia.
5. Karty do głosowania wrzucane są przez
mieszkańców do odpowiednio zamkniętej urny wyborczej.
6. Głosujący oddaje głos na tego kandydata, którego nazwisko pozostaje nieskreślone.
7. Głos jest nieważny jeżeli:
a) karta do głosowania jest całkowicie przekreślona,
b) zawiera większą ilość nieskreślonych kandydatów niż miejsc w organach sołectwa,
c) karta do głosowania jest inna niż sporządzona przez komisję wyborczą. Dopisywanie na
karcie do głosowania dodatkowych nazwisk
lub poczynienia innych zapisów nie wywołuje żadnych skutków prawnych.
8. Zasadę określoną w ust. 1 nie stosuje się, gdy:

a) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

a) na sołtysa kandyduje jedna osoba,

b) przygotowanie wyborów,

b) na członków rady sołeckiej kandyduje tyle
osób, ile jest miejsc w radzie.

c) przeprowadzenie wyborów,
d) obliczenie głosów,
e) sporządzenie protokołu,
f)

ogłoszenie wyników wyborów.

3. Członek komisji wyborczej nie może kandydować do władz samorządu.
4. Z wykonania swoich czynności komisja wyborcza sporządza protokół, który powinien zawierać:
a) skład komisji z podziałem funkcji,
b) ilość osób biorących udział w głosowaniu,
c) ilość kandydatów do organów samorządu,
d) ilość głosów oddanych, w tym ważnych
i nieważnych,

9. Wybory na sołtysa i radę sołecką przeprowadzane są oddzielnie.
10. Sołtysem wybrany zostaje ten kandydat, który uzyskał największą ilość ważnie oddanych głosów
(większość zwykła). W przypadku, gdy żaden kandydat nie uzyskał wymaganej większości, przeprowadza się wybory ponownie aż do skutku.
11. Członkiem rady sołeckiej zostaje ten kandydat, który uzyskał największą ilość ważnie oddanych
głosów (większość zwykła). W przypadku równej
ilości głosów uniemożliwiającej wybór tych osób na
członków rady, przeprowadza się wybory ponownie
aż do skutku.
12. Odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej
przed upływem kadencji następuje w tym samym
trybie co wybór, jeżeli nie wykonują swoich obo-
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wiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwały
zebrania wiejskiego lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.
13. Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej
winno być poprzedzone wysłuchaniem zainteresowanego przez radę sołecką.
14. W przypadku nie podjęcia czynności przez
nowo wybranego sołtysa, wójt zarządza przeprowadzenie ponownych wyborów.
§ 28. W sprawach nienormowanych w statucie,
decyzję podejmuje zebranie wiejskie.
§ 29. 1. Mandat sołtysa i członka rady wygasa
w przypadku:
a) śmierci,
b) złożenia wójtowi pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji,
c) odwołania przed upływem kadencji,
d) utraty prawa wybieralności.

Poz. 1518

2. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa
wójt unieważnia wybory i zarządza ponowne ich
przeprowadzenie w ciągu 14 dni od daty ich unieważnienia.
Rozdział 5
Gospodarka finansowa sołectwa
§ 33. Środki finansowe sołectwa stanowią dochody określone w § 10.
§ 34. 1. Sołectwo prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach budżetu gminy.
2. Środki finansowe sołectwa pochodzące
z budżetu gminy mogą być przeznaczone tylko na
cele określone w uchwale rady gminy.
§ 35. 1. Gospodarkę finansową sołectwa prowadzi sołtys, zgodnie z uchwałami zebrania wiejskiego.
2. W przypadku nieobecności sołtysa, rada sołecka wyznacza spośród swojego grona, na czas
jego nieobecności, osobę do prowadzenia gospodarki finansowej sołectwa.

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa
lub członka rady sołeckiej wójt zarządza wybory
uzupełniające.

3. Sołtys raz w roku składa sprawozdanie zebraniu wiejskiemu z wykonania wydatków finansowych.

3. Wybory uzupełniające odbywają się według
zasad określonych w § 23-29.

Rozdział 6

4. Wyborów uzupełniających sołtysa członka rady sołeckiej nie przeprowadza się, jeżeli do końca
kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy.
§ 30. Wydatki związane z organizacją przygotowań i przeprowadzeniem wyborów pokrywane są
z budżetu gminy.
§ 31. 1. Mieszkańcom sołectwa, którzy mają
prawo wyborcze przysługuje prawo do złożenia protestu wyborczego, co do sposobu przeprowadzenia
wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej.

Postanowienia końcowe
§ 36. Zmiany statutu dokonuje rada gminy
z własnej inicjatywy, na wniosek wójta lub na wniosek zebrania wiejskiego.
§ 37. Spory między organami sołectwa wynikające na tle interpretacji niniejszego statutu rozpatruje wójt.
§ 38. Traci moc uchwała Nr IX/35/91 Rady Gminy
Bobrowice z dnia 20 lutego1991r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw na terenie Gminy Bobrowice.

2. Protest należy złożyć wójtowi w terminie 7 dni
od dnia wyborów.

§ 39. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bobrowice.

3. Protesty rozstrzyga wójt w terminie 7 dni od
dnia złożenia protestu. W razie uwzględnienia protestu wójt unieważnia wybory.

§ 40. Projekt niniejszej uchwały był konsultowany z mieszkańcami wsi Bobrowice.

4. Rozstrzygnięcie protestu przez wójta jest ostateczne.
5. W przypadku stwierdzenia nieważności wyborów wójt zarządza w ciągu 14 dni od daty unieważnienia ponowne wybory.
§ 32. 1. Wójt z urzędu sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem wyborów.

§ 41. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady:
Marcin Jagodziński
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UCHWAŁA NR V/27/11
RADY GMINY BOBROWICE
z dnia 24 maja 2011r.
w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia
12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jedn.
Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrowicach zwany dalej "ośrodkiem” został utworzony na podstawie uchwały Gminnej Rady Narodowej
w Bobrowicach Nr X/37/90 z dnia 23 lutego 1990r.
§ 2. Ośrodek działa na podstawie
a w szczególności w oparciu o przepisy:

prawa,

1) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009r. Nr 175,
poz. 1362 z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006r.
Nr 139, poz. 992 z późn. zm.),
4) ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie
ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz. U.
z 2009r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.),
5) ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jedn.
Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.),
6) ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach
mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn.
zm.),
7) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie
zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535
z późn. zm.),
8) ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458
z późn. zm.),
9) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.
zm.),
10) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U.
z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
11) niniejszego statutu,

12) innych przepisów obowiązujących w tym zakresie.
§ 3. 1. Ośrodek jest budżetową jednostką organizacyjną Gminy Bobrowice.
2. Siedzibą ośrodka jest miejscowość Bobrowice.
3. Obszar działania ośrodka obejmuje Gminę
Bobrowice.
4. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z pełnym
brzmieniem nazwy i adresem siedziby.
Rozdział 2
Przedmiot i zakres działania
§ 4. 1. Działania ośrodka mają na celu zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin
oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Działania powinny w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
2. Do zakresu działania ośrodka należy:
1) wykonywanie zadań własnych i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Gminę Bobrowice wynikających
z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
2) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada
2003r. o świadczeniach rodzinnych,
3) wypłacanie dodatków mieszkaniowych przyznawanych na podstawie ustawy z dnia
21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych,
4) przyznawanie i wypłacanie pomocy pieniężnej
kombatantom z Państwowego Funduszu Kombatantów na podstawie ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych
osobach będących ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego,
5) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji
w zakresie objętym ustawą z dnia 7 września
2007r. o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów,
6) realizacja rządowych programów pomocy społecznej zobowiązujących gminę lub ośrodek do
wykonywania zadań,
7) realizacja uchwał Rady Gminy Bobrowice.
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Rozdział 3
Struktura organizacyjna
§ 5. 1. Ośrodkiem kieruje jednoosobowo Kierownik.
2. Kierownik zarządza ośrodkiem i reprezentuje
go na zewnątrz na podstawie udzielonego przez
Wójta Gminy Bobrowice pełnomocnictwa.
3. Stosunek pracy z Kierownikiem nawiązuje
i rozwiązuje Wójt Gminy Bobrowice.
§ 6. 1. Kierownik jest pracodawcą dla podległych
pracowników w rozumieniu przepisów prawa pracy.
2. Kierownik zatrudnia i zwalnia pracowników
oraz podejmuje decyzje jednoosobowo we wszystkich sprawach pracowniczych.
3. Wójt Gminy Bobrowice udziela Kierownikowi
ośrodka upoważnienie do załatwianie indywidualnych spraw oraz do wydawania decyzji w zakresie
pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych,
świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego należących do administracji publicznej oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.
4. Na wniosek Kierownika ośrodka wójt gminy
może upoważnić inną osobę do prowadzenia postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1,
a także do wydawania w tych sprawach decyzji.
5. Szczegółowy zakres czynności i obowiązków
dla Kierownika ustala Wójt Gminy Bobrowice.
6. Szczegółowy zakres czynności i obowiązków
dla pracowników ośrodka ustala Kierownik.
§ 7. Zadania i organizację wewnętrzną oraz tryb
pracy ośrodka określa regulamin organizacyjny,
ustalony przez Kierownika ośrodka.
§ 8. Prawa i obowiązki pracowników ośrodka regulują przepisy o pracownikach samorządowych,
zasady wynagradzania regulują przepisy w sprawie
wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu
terytorialnego.
Rozdział 4

Poz. 1519

3. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową
ośrodka ponosi Kierownik oraz w zakresie mu powierzonym – główny księgowy.
4. Ośrodek posiada własny rachunek bankowy.
§ 10. Majątek ośrodka stanowi wartość wydzielonego i przekazanego ośrodkowi mienia.
Rozdział 5
Nadzór i kontrola
§ 11. 1. Bezpośredni nadzór i kontrolę nad działalnością ośrodka sprawuje Wójt Gminy Bobrowice.
2. Kontrolę w zakresie zadań zleconych gminie
przeprowadza upoważniona jednostka Wojewody
Lubuskiego.
Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§ 12. 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.
2. Zmian w statucie dokonuje Rada Gminy
w Bobrowicach w trybie właściwym do jego uchwalania.
§ 13. Traci moc uchwała:
a) Rady Gminy w Bobrowicach Nr XIV/93/04
z dnia 10 listopada 2004r. w sprawie Statutu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bobrowicach,
b) Rady Gminy Bobrowice Nr V/31/07 z dnia
12 marca 2007r. w sprawie zmiany Statutu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bobrowicach,
c) Rady Gminy Bobrowice Nr XVII/133/08 z dnia
17 września 2008r. w sprawie zmiany Statutu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bobrowicach,
d) Rady Gminy Bobrowice Nr XXIV/199/09
z dnia 11 września 2009r. w sprawie zmiany
Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach.

Gospodarka finansowa i majątek

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bobrowice.

§ 9. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową
na zasadach przewidzianych w ustawie o finansach
publicznych i o rachunkowości pokrywając swoje
wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy Bobrowice.

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

2. Podstawą gospodarki finansowej ośrodka jest
coroczny plan finansowy obejmujący dochody
i wydatki opracowany przez Kierownika.

Przewodniczący Rady:
Marcin Jagodziński
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UCHWAŁA NR VII/48/2011
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU
z dnia 25 maja 2011r.
w sprawie nadania statutu dla Zespołu Edukacyjnego w Trzcielu
Na podstawie art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 września
1991 roku o systemie oświaty ((Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281,
poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788,
Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167,
poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144,
poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658,
z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115,
poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280
i Nr 181, poz. 1292, z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145,
poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618,
z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56,
poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz
z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127,
poz. 857 i Nr 148, poz. 991) oraz art. 18 ust. 2
pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 23, poz. 220 z 2002r.
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806,
z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 117,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142,
Nr 28, poz. 146) Rada Miejska w Trzcielu uchwala,
co następuje:
§ 1. Nadaje Statut dla Zespołu Edukacyjnego
w Trzcielu - zał. Nr 1 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od
głoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Józef Pihan
Załącznik
do uchwały Nr VII/48/2011
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 25 maja 2011r.
Statut Zespołu Edukacyjnego w Trzcielu
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. W skład Zespołu Edukacyjnego w Trzcielu
zwanego dalej „Zespołem” wchodzą:
1) Przedszkole Bajkowe w Trzcielu.
2) Szkoła Podstawowa im. mjr. H. Dobrzańskiego
„Hubala” w Trzcielu .

3) Gimnazjum im. Świętego Floriana w Trzcielu.
2. Siedzibą Zespołu jest budynek położony
w Trzcielu, ul. Kościuszki 21.
3.

Zespół Edukacyjny używa stempla o treści:
Zespół Edukacyjny w Trzcielu, ul. Kościuszki
21, 66-320 Trzciel, tel./fax.(95)7431218, NIP

4. Placówki wchodzące w skład Zespołu używają stempla o treści:
Zespołu Edukacyjny w Trzcielu Przedszkole
Bajkowe ul. Kościuszki 21, 66-320 Trzciel, NIP
Zespołu Edukacyjny w Trzcielu Szkoła Podstawowa im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” ul. Kościuszki 21, 66-320 Trzciel, NIP
Zespołu Edukacyjny w Trzcielu Gimnazjum
im. Świętego Floriana ul. Kościuszki 21,
66-320 Trzciel, NIP
5. Szkoły i przedszkole wchodzące w skład Zespołu używają pieczęci urzędowych (metalowa, tłoczona, okrągła z wizerunkiem orła) zawierających wyłącznie nazwę szkoły lub odpowiednio przedszkola.
6. W zakresie uregulowanym odmiennie w niniejszym statucie tracą moc postanowienia zawarte
w Statutach placówek o których mowa w § 1 ust. 1.
§ 2. 1. Zespół działa na podstawie następujących
aktów prawnych:
1) Uchwały Nr VII/47/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 maja 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Edukacyjnego w Trzcielu.
2) Aktu założycielskiego.
3) Niniejszego Statutu.
2.
ciel.

Zespół jest jednostką budżetową Gminy Trz-

§ 3. 1. Organem prowadzącym Zespół Edukacyjny jest Gmina Trzciel.
2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny
jest Lubuski Kurator Oświaty
3. Obwód Zespołu to: Trzciel, Świdwowiec, Jasieniec, Rybojady, Siercz, Sierczynek, Żydowo, Lutol
Mokry, Bieleń.
4. Zespół prowadzi:
1) nauczanie języków obcych,
2) bibliotekę,
3) świetlicę,
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4) zajęcia dodatkowe w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
5) dożywianie,
6) zajęcia sportowo rekreacyjne,
7) inne uzgodnione z organem prowadzącym.
Rozdział II
Cele i zadania Zespołu Edukacyjnego
§ 4. Cele, zadania, zadania wychowawcze, działalność opiekuńczą, wychowawczą i udzielenie pomocy psychologiczno -pedagogicznej
placówek
określają:

Poz. 1520

9) wstrzymuje niezgodne z prawem uchwały organów Zespołu i powiadamia o tym organ
prowadzący,
10) kieruje pracami Rad Pedagogicznych, jako ich
przewodniczący,
11) organizuje warunki do prawidłowej realizacji
Konwencji Praw Dziecka,
12) sporządza plan finansowy placówki, dysponuje
określonymi w nim środkami, ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
13) organizuje przeglądy techniczne obiektów oraz
prac konserwacyjno – remontowych,

1. Dla przedszkola, Statut Przedszkola Bajkowego
w Trzcielu.

14) zapewnia odpowiedni
i higieny pracy,

2. Dla szkoły podstawowej, Statut Szkoły Podstawowej w Trzcielu

15) administruje Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z ustalonym regulaminem,

3. Dla gimnazjum, Statut Gimnazjum w Trzcielu.
Rozdział III
Organy Zespołu Edukacyjnego i ich kompetencje
§ 5. Organami Zespołu są:
1. Dyrektor,
2. Rady Pedagogiczne,
3. Rady Rodziców,
4. Samorządy Uczniowskie.
§ 6. 1. Dyrektor Zespołu:
1) Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli i pracowników nie
będących nauczycielami,
2) w zakresie udzielanego mu pełnomocnictwa
przez Burmistrza upoważniony jest do jednoosobowego działania w imieniu Zespołu,
3) opracowuje arkusz organizacyjny Zespołu, który zatwierdza organ prowadzący zgodnie z odrębnymi przepisami.

stan

bezpieczeństwa

16) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów
szczególnych.
2. Dyrektor decyduje w sprawach:
1) zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu,
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Zespołu,
3) występowania z wnioskami po zasięgnięciu
opinii Rad Pedagogicznych w sprawach nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników,
4) wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły oraz
odroczenia obowiązku szkolnego po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej, a także w uzasadnionych przypadkach
może zezwolić na spełnianie obowiązku poza
szkołą
5) przyjęć, przenoszenia między oddziałami i skreślenia z listy uczniów lub dzieci przedszkolnych.

4) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą Zespołu i reprezentuje go na zewnątrz,

3. Dyrektor Zespołu w wykonaniu swoich zadań
współpracuje z Radami Pedagogicznymi, Radami
Rodziców i Samorządami Uczniowskimi.

5) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do
nauczycieli zatrudnionych w Zespole, kieruje
i ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy
dydaktyczno- opiekuńczej – wychowawczej
oraz administracyjno - gospodarczej Zespołu,

4. W przypadku nieobecności dyrektora, jego
obowiązki pełni wicedyrektor szkoły.

6) sprawuje opiekę nad uczniami i wychowankami
Zespołu oraz stwarza warunki harmonijnego
rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne
działanie prozdrowotne,
7) sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie
szkoły,
8) realizuje uchwały Rad pedagogicznych, Rad
Szkoły, Rad Rodziców podjęte w ramach ich
kompetencji,

5. Zasady powoływania na stanowisko dyrektora, określa art. 36 Ustawy o systemie oświaty z dnia
01.09.1991 (z późniejszymi zmianami).
§ 7. 1. Dyrektor Zespołu, po zasięgnięciu opinii
organu prowadzącego i Rad Pedagogicznych, powierza nauczycielowi funkcję wicedyrektora.
2. Zadaniem wicedyrektora jest wspomaganie
działań Dyrektora Zespołu.
3. Wicedyrektor, stosownie do szczegółowego
zakresu powierzonych mu obowiązków, odpowiada za pracę Zespołu w poszczególnych sferach jego działalności.
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4. W szczególności wicedyrektor odpowiedzialny jest za organizację procesu dydaktycznego oraz
realizację planów pracy w zakresie następującej
tematyki:
1) procesu dydaktyczno – wychowawczego,
2) programu wychowawczego,
3) programu profilaktycznego,
4) pracy i działalności organizacji uczniowskich,
zespołów przedmiotowych i zespołów wychowawców.
§ 8. 1. Kompetencje Rada Pedagogicznych oraz
ich regulaminy określają statuty poszczególnych
placówek wchodzących w skład Zespołu.
2. Dopuszcza się możliwość działalności połączonych Rad Pedagogicznych na zasad określonych
w statucie placówek.
§ 9. 1. W Zespole Edukacyjnym działają Rady
Rodziców – są reprezentacją rodziców, dzieci i młodzieży Zespołu Edukacyjnego.
2. Sposób działania i zasady funkcjonowania
określają regulaminy Rad Rodziców zawarte w statutach palcówek Zespołu.
§ 10. 1. W Zespole Edukacyjnym działają Samorządy Uczniowskie zwane dalej Samorządami.
2. Samorządy tworzą:
1) Samorząd Szkoły Podstawowej – uczniowie
Szkoły Podstawowej,
2) Samorząd Gimnazjum – uczniowie Gimnazjum.
3. Kompetencje Samorządu określa Ustawa
z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.
4. Zasady wybierania i działania organów Samorządów Uczniowskich określa regulamin uchwalony
przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym
i powszechnym.
Rozdział IV
Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów
szkoły
§ 11. 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć
edukacyjnych oraz zachowania ucznia polega na
rozpoznaniu przez nauczycieli poziomów i postępów
w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych oraz
analizy jego postaw i zachowań.
2. Szczegóły oceniania regulują wewnątrzszkolne systemy oceniania określone w statutach: szkoły
podstawowej i gimnazjum. Ustalane są na podstawie odrębnych przepisów.
Rozdział V
Organizacja pracy Zespołu
§ 12. 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć
dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych
oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy
w sprawie organizacji roku szkolnego.

Poz. 1520

2. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny
z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.
3. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora Zespołu
na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem
zasad ochrony zdrowia.
4. Szczegółowy rozkład dnia dla danego oddziału
przedszkolnego, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci, ustala nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad tym oddziałem.
5. Dzienny czas pracy przedszkola ustalony przez
organ prowadzący na wniosek dyrektora Zespołu
i Rady Rodziców, w tym czasie przeznaczony na
realizację postawy programowej wychowania
przedszkolnego, nie może być krótszy niż 5 godzin
dziennie.
6. Zespół zapewnia odpłatne wyżywienie dla
dzieci. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokości stawki żywieniowej ustala organ
prowadzący.
§ 13. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa
arkusz organizacyjny Zespołu opracowany przez
Dyrektora oparciu o odrębne przepisy, na podstawie
ramowego planu nauczania i planu pracy dydaktyczno-wychowawczej Zespołu, zatwierdzonego
przez Rady Pedagogiczne, oraz planu finansowego
Zespołu.
§ 14. 1. Podstawową jednostką Zespołu jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich
przedmiotów obowiązkowych, określonych planem
nauczania, zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu
programów dla danej klasy, dopuszczonych do
użytku szkolnego.
2. Liczbę uczniów w oddziałach określa organ
prowadzący.
§ 15. 1. Organizację stałych, obowiązkowych
i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez Dyrektora Zespołu na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
2. Szczegóły organizacji nauczania, wychowania
i opieki nad uczniami określają statuty placówek
Zespołu.
§ 16. 1. Dla realizacji swoich statutowych celów
Zespół posiada :
1) pomieszczenia klasowe,
2) gabinet pielęgniarki,
3) gabinet pedagoga i psychologa szkolnego,
4) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze,
5) archiwum,
6) sale zabaw dla dzieci przedszkolnych,
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7) pomieszczenie biblioteki i czytelni,

Poz. 1520

9) pracownię komputerową,

4) zaopatruje szkoły w sprzęty, pomoce naukowe,
środki czystości, artykuły biurowe itp. zapewniające właściwy rytm pracy placówki zgodnie
z przepisami o zamówieniach publicznych,

10) pokoje nauczycielskie,

5) inwentaryzuje sprzęt Zespołu,

11) kuchnię i jadalnię,

6) kontroluje właściwe funkcjonowanie urządzeń,
sprzętów, instalacji elektrycznej, gaśnic zgodnie
z przepisami bhp i p.poż., koordynuje inwestycje, remonty w Zespole wszelkie naprawy usterek,

8) świetlice szkolne,

12) sale gimnastyczne, boiska sportowe i plac zabaw.
§ 17. Organizację biblioteki, czytelni i świetlicy
określają statuty placówek wchodzących w skład
Zespołu.
Rozdział VI

7) zaopatruje pracowników w odzież roboczą
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

Nauczyciele i pracownicy Zespołu Edukacyjnego

8) nadzoruje prawidłowe funkcjonowanie stołówki
i kuchni,

§ 18. 1. W Zespole zatrudnia się nauczycieli oraz
pracowników niebędących nauczycielami.

9) odpowiada i kontroluje czystość wszystkich
pomieszczeń oraz otoczenia Zespołu,

2. W stosunku do wszystkich pracowników Zespołu funkcję pracodawcy pełni Dyrektor Zespołu,
który nawiązuje i rozwiązuje z nimi stosunek pracy.

10) współdziała z Dyrektorem, Radami Pedagogicznymi, Radami Rodziców, Samorządami
uczniowskimi, w ramach zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i higieny,

3. Zasady zatrudniania i zwalniania pracowników
wymienionych w ust. 1 określają odrębne przepisy.
4. Zatrudnienia dokonuje dyrektor Zespołu
zgodnie z zatwierdzonymi arkuszami organizacyjnymi.
5. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktycznowychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jej wysoką jakość i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
6. Prawa i obowiązki nauczyciela określają odrębne przepisy.
7. Tworzy się stanowisko kierownika administracyjno-gospodarczego.
8. Kierownik wykonuje prace związane z całością spraw administracyjnych i gospodarczych,
a w szczególności:
1) nadzoruje obsługę kancelaryjno-biurową Zespołu, odpowiada za dokumentacje sanitarną
i techniczną budynków Zespołu i wyposażenia,
2) pełni stały nadzór nad pracą pracowników obsługi oraz prowadzi dokumentację osobową(akta osobowe tych pracowników, opracowuje i przydziela zakresy czynności, wyznacza
zastępstwa na wypadek nieobecności, opracowuje harmonogram urlopów pracowników obsługi,
3) racjonalnie i oszczędnie gospodaruje składnikami majątku,
4) współpracuje z Dyrektorem Zespołu przy opracowaniu planu budżetowego,
5) odpowiada zgodnie z prawem za naliczenie
i dysponowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz rachunku
środków własnych,

11) przeprowadza szkolenie wstępne i stanowiskowe dla pracowników administracji i obsługi,
12) jest Przewodniczącym Komisji Powypadkowej
w Szkole,
13) wykonuje inne czynności polecone przez Dyrektora Zespołu wynikające z organizacji.
§ 19. Pedagog i psycholog szkolny
Pedagog i psycholog szkolny wspomagają nauczycieli i wychowawców w rozwiązywaniu problemów
opiekuńczo-wychowawczych, współdziałają w realizacji programu wychowawczego, organizują działania związane z profilaktyką uzależnień, organizują
współpracę z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, innymi instytucjami zainteresowanymi
problemami opieki i wychowania oraz świadczącym
poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom
i rodzicom.
§ 20. Rzecznik Praw Ucznia
W Zespole powoływany jest Rzecznik Praw Ucznia.
Tryb wyboru oraz zadania określa odrębny regulamin ujęty w statutach placówek uzgodniony między
nimi.
Rozdział VII
Zasady rekrutacji
§ 21. Przyjmowanie uczniów do Zespołu w tym
rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się na podstawie odrębnych przepisów. Szczegóły rekrutacji
ustalone są w Statutach placówek wchodzących
w skład Zespołu.
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Rozdział VIII

Rozdział IX

Wychowankowie, uczniowie – ich prawa i obowiązki

Postanowienia końcowe

§ 22. 1. Statuty placówek Zespołu określają prawa i obowiązki ucznia na podstawie ustawy oraz
wydanych na jej podstawie przepisów.

§ 23. 1. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej
i materialnej określają odrębne przepisy.

===================================================================================
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UCHWAŁA NR VII/52/2011
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU
z dnia 25 maja 2011r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek opłat lokalnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 19 ust. 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 roku Nr 95 poz. 613
z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, co
następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XLI/333/2010 Rady Miejskiej
w Trzcielu z dnia 28 października 2010 roku zmienionej uchwałą Nr VI/43/2011 z dnia 31marca 2011r.
w sprawie określenia stawek opłat lokalnych opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego Nr 56/2011 poz. 1117 wprowadza się

następujące zmiany: § 1 pkt. 3 p.pkt. 1 dopisuje się
literę " i " w brzmieniu:
„i) Lutol Mokry – Pana Tadeusz Jankowiak”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Józef Pihan

===================================================================================
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UCHWAŁA NR VII/53/2011
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU
z dnia 25 maja 2011r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od
nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za ich pobór
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 , art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r
o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r Nr 136, poz. 969
z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200,
poz. 1682 z późn. zm.), art. 6 ust, 12 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2006r Nr 121, poz. 844 z późn. zm.)
w związku z art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8,
poz. 60 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVIII/150/2008 Rady Miejskiej
w Trzcielu z dnia 28 maja 2008 roku zmienionej
uchwałą Nr VI/40/2011 z dnia 31 marca 2011 roku
w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego,
leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz
określenia wysokości wynagrodzenia za ich pobór,
opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego Nr 56/2011 poz. 1116 wprowadza
się następujące zmiany: w § 1. pkt. 3 dodaje się:
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Obszar działania
Sołectwo Lutol Mokry

Imię i nazwisko sołtysa
Tadeusz Jankowiak

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Józef Pihan
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UCHWAŁA NR VII/54/2011
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU
z dnia 25 maja 2011r.
w sprawie: zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania
na okres dłuższy niż trzy lata
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. A, art. 40 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami z 2002 roku Nr 23, poz 220; Nr 62,
poz 558; Nr 113, poz 984; Nr 214, poz 1806;
z 2003 roku Nr 80, poz 717; Nr 162, poz 1568,
z 2002 roku Nr 153, poz. 1271, z 2004 roku Nr 102,
poz 1055; Nr 116, poz 1203, z 2002 roku Nr 214
poz. 1806; z 2005 roku Nr 172, poz. 1441; z 2006 roku
Nr 17 poz. 128, z 2005 roku Nr 175, poz 1457, z 2006
roku Nr 181, poz. 1337; z 2007 roku Nr 48 poz 327,
Nr 138, poz 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 roku
Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 roku
Nr 157, poz 1241, z 2010 roku Nr 28, poz 142 i 146,
Nr 106 poz 675, z 2011 roku Nr 40, poz 230) oraz
art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Z 2010 roku
Nr 102 poz 651 z późniejszymi zmianami z 2010 roku
Nr 106, poz 675 ,Nr 143, poz 963, Nr 155 poz 1043,
Nr 197 poz 1307, Nr 200, poz 1323 z 2011 roku Nr 64,
poz 341) uchwala się co następuje:
§ 1. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy odbywa się na podstawie
zasad określonych w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr VII/59/99 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 26 marca 1999 roku
w sprawie: zasad zbywania nieruchomości komunalnych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Józef Pihan

Załącznik
do uchwały Nr VII/54/2011
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 25 maja 2011r.
Zasady nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości
oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na
okres dłuższy niż trzy lata
Rozdział 1
Zasady ogólne
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze
zmianami),
2) nieruchomości gruntowej – należy przez to rozumieć grunt wraz z częściami składowymi,
z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności,
3) działce budowlanej – należy przez to rozumieć
zabudowaną działkę gruntu, której wielkość,
cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej umożliwiają prawidłowe
i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń
położonych na tej działce,
4) zasobie nieruchomości – należy przez to rozumieć nieruchomości stanowiące własność
Gminy nie oddane w użytkowanie wieczyste
oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy,
5) zbywaniu albo nabywaniu nieruchomości – należy przez to rozumieć dokonywanie czynności
prawnych, na podstawie których następuje
przeniesienie własności nieruchomości lub
przeniesienie prawa użytkowania wieczystego
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nieruchomości gruntowej albo oddanie jej
w użytkowanie wieczyste,
6) zamianie – należy przez to rozumieć zamianę
nieruchomości stanowiących własność Gminy
na nieruchomości stanowiące własność osób
fizycznych lub prawnych, bądź na prawo użytkowania wieczystego tych osób,
7) prawach rzeczowych ograniczonych – rozumie
się przez to między innymi:
a) a)użytkowanie – obciążenie nieruchomości
prawem do jej użytkowania i do pobierania
z niej pożytków,
b) służebność gruntową – obciążenie nieruchomości w oznaczonym zakresie na rzecz
właściciela innej nieruchomości (władnącej),
bądź ograniczenie właściciela nieruchomości
obciążonej w możność dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź
ograniczenie
właściciela
nieruchomości
w możliwości wykonywania określonych
uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie
przepisów o prawie wykonywania własności,
c) hipotekę – prawo, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia oznaczonej
wierzytelności z nieruchomości bez względu
na to, czyją stała się własnością i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi
właściciela nieruchomości,
8) budowie urządzeń infrastruktury technicznej –
należy przez to rozumieć budowę drogi oraz
wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad
ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.
§ 2. Nabywanie, zbywanie i obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości, wydzierżawianie i najem obejmuje gospodarowanie
nieruchomościami w celu pozyskania, zachowania
i osiągnięcia z nich korzyści zgodnie z zasadami
prawidłowej gospodarki.
Rozdział 2
Nabywanie nieruchomości
§ 3. Nieruchomości nabywa się w celu tworzenia
gminnego zasobu nieruchomości dla zapewnienia
rozwoju Gminy i zorganizowanej działalności inwestycyjnej, a w szczególności na realizację celów publicznych w ramach zadań własnych i zleconych.
§ 4. Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy
w drodze umów cywilno – prawnych, postanowień
sądowych, bądź wywłaszczenia może nastąpić za
cenę nie większą, niż kwota określona na ten cel
w aktualnie obowiązującym budżecie.
Rozdział 3
Zbywanie nieruchomości
§ 5. Do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste przeznacza się:

Poz. 1523

1) nieruchomości znajdujące się w zasobie, zbędne dla rozwoju i prawidłowego funkcjonowania
Gminy, jeżeli jest to zgodne z interesem Gminy,
2) budynki i lokale mieszkalne, za wyjątkiem tych,
co do których przewidziana jest zmiana funkcji.
§ 6. Odrębna zgoda Rady Miejskiej wymagana
jest na:
1) dokonywanie darowizny nieruchomości na cele
publiczne, na rzecz Skarbu Państwa lub na
rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego,
2) nieodpłatne oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste Skarbowi Państwa lub innej
jednostce samorządu terytorialnego,
3) dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy
Gminą, a Skarbem Państwa oraz między inną
jednostką samorządową, bez obowiązku dokonywania dopłaty w przypadku, gdy nieruchomość stanowiąca własność Gminy ma wyższą
wartość,
4) nieodpłatne obciążanie nieruchomości Gminy
na rzecz Skarbu Państwa lub innych jednostek
samorządu terytorialnego ograniczonymi prawami rzeczowymi.
§ 7. Zbycie nieruchomości następuje w drodze
przetargu lub w drodze bezprzetargowej po uprzednim przeznaczeniu jej do zbycia i ujęciu w wykazie,
o którym mowa w art. 35 ust. 1 ustawy.
§ 8. Zwalnia się z obowiązku sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu
nieruchomości gruntowe:
1) przeznaczone na realizację urządzeń infrastruktury technicznej lub innych celów publicznych
określonych w ustawie, jeżeli cele te będą realizowane przez podmioty, dla których są celami
statutowymi i których dochody przeznacza się
w całości na działalność statutową,
2) dzierżawione przez osobę na podstawie umowy
zawartej co najmniej na 10 lat, jeżeli nieruchomość ta została zabudowana na podstawie pozwolenia na budowę w przypadku, gdy o nabycie nieruchomości ubiega się jeden podmiot.
§ 9. Cenę nieruchomości ustala się w wysokości
nie niższej niż jej wartość określona przez rzeczoznawcę majątkowego.
§ 10. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej oraz pierwsza opłata za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej może być rozłożona na wniosek nabywcy na raty:
1) okres rozłożenia na raty nie może być dłuższy
niż 5 lat,
2) pierwsza rata podlega zapłacie, nie później niż
do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości lub pierwszej opłaty i nie
może być niższa od 30% ceny sprzedaży nieruchomości lub pierwszej opłaty, z wyjątkiem nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny,
w stosunku do której pierwsza rata nie może
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być niższa od 30% ceny lub pierwszej opłaty po
uwzględnieniu bonifikaty,
3) rozłożona na raty nie spłacona część ceny oraz
pierwszej opłaty podlega zabezpieczeniu hipotecznemu na koszt nabywcy i oprocentowaniu
w wysokości stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski, z wyjątkiem
nie spłaconej części ceny za nieruchomości
stanowiące lokal mieszkalny, która podlega
oprocentowaniu równemu 0,5 stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP,
4) raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony
w umowie,
5) od niezapłaconych w terminie rat i opłat rocznych naliczane będą ustawowe odsetki za
zwłokę.
§ 11. 1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy
dla określonego indywidualnego nabywcy na cele
wymienione w art. 68 ust. 1 pkt 1, 2, 6 i 7 oraz
w art. 84 ust. 3 w formie odrębnej uchwały.
2. Jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż cele
uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem
10 lat, licząc od dnia jej nabycia, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed
upływem 5 lat, jest zobowiązany do zwrotu kwoty
równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji.
Zwrot następuje na żądanie właściwego organu.
3. Żądanie zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikaty nie dotyczy przypadku zbycia:
a) na rzecz osoby bliskiej,
b) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego,
c) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i Skarbem Państwa,
d) zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal
mieszkalny albo nieruchomość przeznaczoną
lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe,
e) sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli środki
uzyskane z jego sprzedaży przeznaczone zostaną w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego
lokalu mieszkalnego albo nieruchomości
przeznaczonej lub wykorzystanej na cele
mieszkaniowe.
523
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Rozdział 4
Obciążanie nieruchomości

§ 12. Nieruchomości mogą być obciążone prawami rzeczowymi ograniczonymi za wynagrodzeniem określonym w umowie między Burmistrzem
a Nabywcą w wysokości określonej przez biegłego.
§ 13. Nieruchomości mogą być obciążone hipoteką do wysokości zobowiązań finansowych wynikających z uchwał finansowych podejmowanych przez
Radę Miejską oraz zawartych umów nabycia nieruchomości.
Rozdział 5
Najem dzierżawa i użyczenie
§ 14. 1. Wolne nieruchomości nie przeznaczone
do zbycia wynajmuje się lub wydzierżawia w drodze
przetargu.
2. W przypadku nie ustalenia najemcy lub dzierżawcy w pierwszym przetargu ogłasza się drugi
przetarg. Stawka wywoławcza czynszu za 1m2
w drugim przetargu nie może być niższa niż 75%
stawki wywoławczej z pierwszego przetargu.
3. Nieruchomości mogą być wydzierżawiane
i wynajmowane w drodze bezprzetargowej, w przypadku:
a) bezskuteczności
przetargu,

dwukrotnie

ogłoszonego

b) wykorzystania terenu na cele rolnicze, jeżeli
z wnioskiem o wydzierżawienie wystąpiła
jedna osoba lub na przydomowe ogródki.
4. Nieruchomości mogą być użyczane.
5. Wydzierżawianie, najem i użyczenie nieruchomości następuje na czas oznaczony, nie dłuższy
niż 25 lat. Okres najmu, dzierżawy i użyczenia określa Burmistrz uwzględniając cel i wysokość nakładów ponoszonych przez dzierżawców i najemców.
§ 15. 1. Czynsz za najem i dzierżawę podlega waloryzacji w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego w okresach nie
krótszych niż 1 rok.
2. Zmiana czynszu dokonywana jest przez wynajmującego w formie pisemnego zawiadomienia.
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UCHWAŁA NR VII/55/2011
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU
z dnia 25 maja 2011r.
w sprawie: warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży
nieruchomości najemcom korzystającym z pierwszeństwa w ich nabyciu a także stawki procentowej od
pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami
z 2002 roku Nr 23, poz 220; Nr 62, poz 558; Nr 113,
poz 984; Nr 214, poz 1806; z 2003 roku Nr 80,
poz 717; Nr 162, poz 1568, z 2002 roku Nr 153,
poz. 1271, z 2004 roku Nr 102, poz 1055; Nr 116,
poz 1203, z 2002 roku Nr 214, poz. 1806; z 2005 roku
Nr 172, poz. 1441; z 2006 roku Nr 17, poz. 128, z 2005
roku Nr 175, poz 1457, z 2006 roku Nr 181, poz. 1337;
z 2007 roku Nr 48, poz 327, Nr 138, poz 974, Nr 173,
poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458; z 2009 roku Nr 157, poz 1241, z 2010 roku
Nr 28, poz 142 i 146, Nr 106, poz 675, z 2011 roku
Nr 40, poz 230) oraz art. 34 ust. 1 pkt. 3, art. 37 ust 2
i 3, art. 68 ust. 1 pkt. 7 i ust 1a i 1b ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz 651 z późniejszymi zmianami z 2010 roku Nr 106, poz 675, Nr 143,
poz 963, Nr 155 poz 1043, Nr 197, poz 1307, Nr 200,
poz 1323 z 2011 roku Nr 64, poz 341) uchwala się co
następuje:
§ 1. 1. Wyraża się zgodę na udzielanie bonifikaty
od ceny sprzedaży nieruchomości mieszkalnych
stanowiących własność Gminy Trzciel na rzecz najemcy z którym umowa najmu została zawarta na
czas nieoznaczony.
2. Podstawą ustalenia ceny przedmiotu sprzedaży przedmiotu o którym mowa w ust. 1 jest wartość
nieruchomości określona w opinii rzeczoznawcy
majątkowego.
§ 2. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty
od ceny sprzedaży, o której mowa w § 1 w zależności od wyników rokowań pomiędzy gminą
a kupującym w jednej z następujących wysokości:
1) 60% wartości lokalu w przypadku sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach jednorodzinnych stanowiących jeden lokal mieszkalny jak
i w budynkach wielorodzinnych
2) bonifikata o której mowa w pkt. 1 ulega podwyższeniu o 10% w przypadku jednorazowej
zapłaty ceny kupna lokalu mieszkalnego
3) bonifikata o której mowa w pkt. 1 ulega obniżeniu o 10% w przypadku rozłożenia ceny kupna lokalu mieszkalnego na roczne raty płatne

do 31 marca każdego roku w okresie do 5 lat,
od dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości
§ 3. 1. Sprzedaż z zastosowaniem bonifikaty dotyczy wyłącznie lokali mieszkalnych lub budynków
jednorodzinnych, których najemca zainteresowany
kupnem nie zalega z płatnościami wynikającymi ze
stosunku najmu.
2. Kupujący zobowiązany jest do wpłaty całości
ceny kupna bądź ustalonej w protokole uzgodnień
raty najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej
przenoszącej własność nieruchomości.
3. Kupujący oprócz ustalonej wartości nieruchomości ponosi wszystkie koszty związane z wyceną nieruchomości, uzyskaniem dokumentacji geodezyjno-prawnej i koszty notarialne. Na poczet wyceny kupujący wpłaca na mocy porozumienia zawartego pomiędzy nim a gminą kwotę 500zł celem
zabezpieczenia kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży, kwota ta zaliczana jest na poczet ceny kupna i nie podlega zwrotowi w przypadku
wycofania się kupującego z nabycia lokalu, z przyczyn leżących po jego stronie.
§ 4. Nie udziela się bonifikaty od ceny sprzedaży
nieruchomości:
1) w zakresie budynków oddanych do użytku nie
dalej jak 10 lat przed dniem złożenia wniosku
2) w zakresie budynków w których remont objął
50% i więcej konstrukcji budynku nie dalej jak
5 lat przed dniem złożenia wniosku o wykup
3) w zakresie budynków w których stosunek najmu został zawarty mniej niż 5 lat przed dniem
złożenia wniosku o wykup
§ 5. Ustala się stawkę procentową pierwszej
opłaty rocznej z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości:
1) 15% jej wartości dla gruntów związanych z budownictwem mieszkaniowym, oświatowym,
sakralnym, obronnym i przeznaczonym na cele
charytatywne
2) 25% jej wartości dla gruntów pozostałych.
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§ 6. Tracą moc zapisy uchwały Nr VII/59/99 Rady
Miejskiej w Trzcielu z dnia 26 marca 1999 roku
w sprawie zasad zbywania nieruchomości komunalnych z tym, że do wniosków złożonych przed dniem
wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy dotychczasowe.

Poz. 1524, 1525

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Józef Pihan

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

===================================================================================
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UCHWAŁA NR VII/56/2011
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU
z dnia 25 maja 2011r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkole
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
Nr 23, poz. 220 z 2002r. Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006r. Nr 117, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,
poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146)
oraz art. 42 ust. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia
1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. 170,
poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007, Nr 17, poz. 95,
Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz. 689,
Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 227,
poz. 1505, Nr 247, poz. 1821, z 2008 Nr 145, poz. 917,
Nr 227, z 2009, Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67,
poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219,
poz. 1706 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co
następuje:
§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach obniża się
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć
określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela i ustala
się obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin:
1. Dla Dyrektora Zespołu 2 godziny.
2. Dla Wicedyrektora Zespołu 4 godziny.
§ 2. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 odnosi
się również do nauczycieli zajmujących stanowiska

kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska z tym, że obowiązuje on
tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.
§ 3. Nauczyciel, któremu powierzono stanowiska
kierownicze w szkołach i placówkach i ustalono obniżkę tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, zgodnie z § 1 ust 1 i 2 nie ma prawa do godzin
ponadwymiarowych.
§ 4. Treść zmian uzgodniono ze związkami zawodowymi.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/293/10 Rady
miejskiej w Trzcielu z dnia 27 maja 2010 roku
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 roku po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Józef Pihan
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UCHWAŁA NR VI/42/2011
RADY GMINY W OTYNIU
z dnia 27 maja 2011r.
w sprawie określenia zasad, trybu udzielenia i rozliczenia dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących
własności Gminy
Na podstawie art. 7 ust. 1, pkt. 9 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r
Nr 162, poz. 1568 ze zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Z budżetu Gminy mogą być udzielone dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy
zabytku:
a) wpisanym do rejestru zabytków;
b) znajdującym się na stałe na obszarze Gminy
Otyń.
2. Dotacja może być udzielona osobie fizycznej
lub jednostce organizacyjnej, będącej właścicielem
lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru
albo posiadającej taki zabytek w trwałym zarządzie.
3. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych określonych w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca
2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
§ 2. 1. Dotacja może być udzielona do wysokości
50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w § 1 uchwały.
2. Dotacja może być również udzielona do wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie
robót, o których mowa w § 1 ust. 3 w przypadku:
a) jeżeli stan techniczny zabytku wynikający ze
zdarzeń losowych wymaga niezwłocznego
podjęcia prac interwencyjnych;
b) jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową, albo
wymaga przeprowadzenia złożonych pod
względem technologicznym prac konserwatorskich lub robót budowlanych.
3. Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych nie
może zostać udzielona:
1) jeżeli nakłady konieczne na te prace lub roboty
w 100% są finansowane z dotacji pochodzących
z innych źródeł;
2) jeżeli łączna kwota dotacji udzielonych przez
Gminę Otyń i inne uprawnione organy przekro-

czyła wysokość 100% nakładów koniecznych na
te prace lub roboty
§ 3. 1. Udzielenie dotacji może nastąpić po złożeniu pisemnego wniosku o przyznanie dotacji
2. Do wniosku o udzielenie dotacji na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich
i robót budowlanych dołącza się :
a) dokument potwierdzający wpis do rejestru
zabytków;
b) dokument potwierdzający posiadanie przez
wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku;
c) harmonogram oraz kosztorys przewidywanych prac lub robót;
d) pozwolenie konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem
dotacji
e) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót,
jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia lub zgłoszenia właściwemu organowi nadzoru budowlanego.
3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi Załącznik Nr 1 do uchwały.
4. Rozpatrzeniu podlegają jedynie wnioski spełniające wymogi formalne określone w uchwale.
Wnioski nie spełniające wymogów formalnych nie
podlegają rozpatrzeniu o czym wnioskodawcy będą
powiadamiani pisemnie w ciągu dwóch tygodni,
5. Wniosek o udzielenie dotacji podlega rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Otyń względem możliwości finansowych Gminy i zasadności wykonania
wnioskowanych prac lub robót budowlanych
6. Po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku Wójt
Gminy Otyń wnioskuje do Rady Gminy o przyznanie
dotacji dla wnioskodawcy.
7. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Rada
Gminy w drodze Uchwały, w której określa : dane
podmiotu dotowanego, prace lub roboty na wykonanie, których przyznano dotację oraz kwotę przyznanej dotacji.
§ 4. Określa się następujące terminy składania
wniosków o dotacje:
1) do dnia 31 lipca – wnioski na rok 2011
2) do dnia 30 września – wnioski na kolejne lata
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3) w każdym czasie – w przypadku zaistnienia
okoliczności, o których mowa w § 2 ust. 2
uchwały.
§ 5. 1. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy, określającej w szczególności:
1) opis i zakres prac lub robót, termin ich wykonania oraz zobowiązanie do wyłonienia wykonawcy na podstawie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych;
2) kwotę dotacji i tryb jej płatności;

Poz. 1526
datku /w tym ze środków dotacji/, daty zapłaty.

§ 8. 1. Sposób wykorzystania dotacji podlega
kontroli i ocenie , przede wszystkim w zakresie:
a) stanu realizacji prac lub robót,
b) efektywności i jakości wykonania prac lub
robót,
c) zgodności wydatkowania dotacji z celem na
jaki została przeznaczona,

3) termin wykorzystania dotacji, termin i sposób
rozliczenia udzielonej dotacji oraz sposób kontroli należytego wykorzystania dotacji

d) prowadzenia
dokumentacji
określonej
w przepisach prawnych i postanowieniach
umowy.

4) zobowiązanie ubiegającego się o dotację do
poddania się pełnej kontroli w zakresie należytego wykonania prac lub robót, w tym udostępnienia niezbędnej dokumentacji;

2. Kontrolę prawidłowości wykonania dotowanych prac lub robót , w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych sprawują upoważnieni
przez Wójta Gminy Otyń pracownicy Urzędu Gminy.

5) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji
lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej
wysokości;
6) termin złożenia sprawozdania z wykonania prac
lub robót.
§ 6. Dotacja może być przekazana jednorazowo
lub w transzach, w zależności od potrzeb i specyfiki
realizowanych prac lub robót oraz postanowień
umowy.
§ 7. 1. Udzielona dotacja podlega rozliczeniu
w terminie określonym w umowie.
2. Podstawą rozliczenia dotacji jest:

3. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1
osoby upoważnione mogą badać dokumenty i inne
nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywanych
prac lub robót oraz żądać udzielenia ustnych lub
pisemnych informacji dotyczących wykonywanych
prac lub robót.
§ 9. 1. Wójt Gminy Otyń prowadzi rejestr udzielonych dotacji.
2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1 zawiera dla
każdej udzielonej dotacji:
a) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres
osoby albo nazwę , siedzibę i adres jednostki
organizacyjnej , której przyznano dotację

1) komisyjny odbiór wykonanych prac lub robót
przez właściwych merytorycznie wyznaczonych
pracowników Urzędu Gminy wytypowanych
przez Wójta Gminy Otyń.

b) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia lub przechowywania

2) sprawozdanie podmiotu dotowanego z wykonania prac lub robót, zawierające w szczególności:

d) datę zawarcia umowy

a) opis zrealizowanych prac lub robót
b) całkowity koszt zadania w okresie sprawozdawczym, w tym nakłady poniesione z dotacji, ze środków własnych, z innych źródeł,
c) zestawienie rachunków, faktur ze wskazaniem numeru i daty wystawienia, nazwy wy-

c) zakres prac, na który udzielono dotację
e) wysokość przyznanej dotacji
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Wiesław Januszewicz
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Załącznik
do uchwały Nr VI/42/2011
Rady Gminy w Otyniu
z dnia 27 maja 2011r.

WNIOSEK
do …………………………………………..…………………………………………………………….
(oznaczenie organu, u którego wnioskodawca ubiega się o dotację)

o udzielenie w roku ………………………………………….
dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, zwane dalej „pracami”,
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym w Gminie Otyń
I. PODSTAWOWE INFORMACJE O ZABYTKU I WNIOSKODAWCY
A. DANE O ZABYTKU:
Miejscowość ……………………………………………………………………………………………………………………..
Gmina ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Określenie zabytku ...……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
obiekt został wpisany do rejestru zabytków pod numerem ………………………… w dniu …………...…………..
dokładny adres obiektu ………………………………………………………………………………………………………..
nieruchomość ujawniona w księdze KW Nr ………………………………….. w Sądzie Rejonowym w ……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
B. DANE WNIOSKODAWCY
1. Imię i nazwisko / pełna nazwa ……………………………………………………………………………………………..
2. Adres zamieszkania / siedziby ……………………………………………………………………..……………………...
3. NIP ……………………………………………………………………………………………………………………………...
4. REGON …………………………………………………………………………………………………………………………
5. Forma prawna ………………………………………………………………………………………………………………..
6. Nazwa i numer rejestru ……………………………………………………………………………………………………..
7. Data wpisu do rejestru/ ewidencji ………………………………………………………………………………………...
8. Osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy …………………………………………………………...
9. Nazwa banku i numer konta wnioskodawcy ………………………………………………………………………...….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. Tytuł prawny do władania zabytkiem (własność, użytkowanie wieczyste, dzierżawa, inne) …………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wskazanie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca:
Ogólny koszt prac objętych wnioskiem ……………………………………………………………………………………..
Słownie …………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wysokość dotacji, o jaką ubiega się wnioskodawca, wyrażona w % w stosunku do ogólnych kosztów prac
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Zakres prac, które maja być objęte dotacją:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Termin przeprowadzenia prac objętych wnioskiem:……………………………………………………………………...
Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac:
z dnia …………………………………………., numer ………………………………………………………………………..
Pozwolenie na budowę:
z dnia …………………………………………., numer ……………………………………………………………………..…

Wykaz prac przeprowadzonych przy zabytku w okresie ostatnich 5 lat, z podaniem wysokości poniesionych
nakładów, w tym ze środków publicznych.

Rok

Zakres
przeprowadzonych
prac

Poniesione wydatki

Dotacje
ze środków publicznych
/wysokość, źródło
i wskazanie prac, na które zostały przeznaczone/

Wnioskodawca ubiega się o dotację na prace objęte wnioskiem u innych podmiotów:

Podmiot,
u którego ubiega się o dotację
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
Wojewódzki konserwator zabytków
Rada powiatu
Rada gminy

Tak/nie(1)

Wysokość
wnioskowanej dotacji
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Wykaz załączników do wniosku (2) :
dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku –tak/nie
decyzja o wpisie zabytku do rejestru lub gminnej ewidencji zabytków tak/nie,
pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być objęte
przedmiotem dotacji – tak/nie,
pozwolenie na budowę – tak/nie,
zalecenia konserwatorskie określające zakres i sposób przeprowadzenia planowanych prac przy zabytku – tak/nie,
kopię najkorzystniejszych ofert w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych wybranej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zawierającej wyodrębnione ceny zakupów materiałów niezbędnych do wykonania prac – tak/nie.

………………………………………

……………………………………….

miejscowość, data

podpis wnioskodawcy

(1) Jeżeli wnioskodawca ubiega się o dotację, w rubryce przy nazwie właściwego podmiotu wpisać wyraz
,,tak”, a w przeciwnym przypadku wpisać wyraz ,,nie”.
(2) Jeżeli wnioskodawca dołącza do wniosku dany załącznik lub nie – skreślić odpowiednio wyrazy ,,tak” lub
,,nie”.
526

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

1527
15 2 7

UCHWAŁA NR VI/46/2011
RADY GMINY W OTYNIU
z dnia 27 maja 2011r.
w sprawie zasad używania herbu Gminy Otyń
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 Statutu Gminy Otyń przyjętego uchwałą Rady Gminy
w Otyniu Nr V/19/03 z dnia 20 stycznia 2003r.
(Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
z 2003r. Nr 12, poz. 207) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Herbu Gminy Otyń używają organy i jednostki organizacyjne Gminy Otyń do celów związanych z realizacją własnych zadań statutowych.
2. Herbu mogą używać także inne podmioty, po
uzyskaniu pisemnej zgody Wójta Gminy Otyń, który
określa warunki korzystania.
3. Wójt może udzielić zgody na używanie herbu
w szczególności na: wydawnictwach i drukach reklamowych, promocyjnych, stronach internetowych,
winietach gazet i czasopism, budynkach, ubiorach,
urządzeniach i przedmiotach – jeżeli służą promocji
Gminy Otyń, organizacji lub przedsiębiorstw mających siedzibę na terenie Gminy albo mających znaczenie dla rozwoju Gminy Otyń.

4. Używanie herbu może odbywać się w okolicznościach i warunkach zapewniających jego poszanowanie.
5. Zabrania się używania herbu dla działalności
sprzecznej z prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.
6. Herb może być używany tylko w formie określonej uchwałą Nr V/19/03 Rady Gminy w Otyniu
z dnia 20 stycznia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Otyń.
7. Organ, który udzielił zgody na używanie herbu
może tę zgodę cofnąć, jeżeli herb jest używany niezgodnie z niniejszą uchwałą lub warunkami określonymi przy udzielaniu zgody.
§ 2. W przypadku używania i rozpowszechniania
herbu gminy w sytuacjach nie ujętych w niniejszej
uchwale, indywidualną zgodę co do konkretnych
okoliczności i warunków użycia herbu gminy w jakichkolwiek wersjach, formach i postaciach plastycznych, zgodnych z ustalonym wzorem, podejmuje w każdym przypadku Wójt Gminy Otyń.
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Otyń.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Wiesław Januszewicz
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UCHWAŁA NR VI/47/2011
RADY GMINY W OTYNIU
z dnia 27 maja 2011r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz
warunków jego funkcjonowania
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 późn. zm.) art. 9a ust. 15
ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180,
poz. 1493 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

2. na wniosek podmiotu, którego jest on przedstawicielem;

§ 1. Powoływanie i odwoływanie członków zespołu interdyscyplinarnego dokonywane jest przez
Wójta w drodze zarządzenia.

5. w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

§ 2. 1. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego
wchodzą przedstawiciele:

§ 4. W przypadku rezygnacji lub zgonu członka
zespołu interdyscyplinarnego, w miejsce zwolnione
Wójt powołuje innego członka zespołu z tej samej
instytucji.

1) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Otyniu,
2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Otyniu,
3) Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli,
4) Zespołu Szkół w Otyniu,
5) Zespołu Szkół w Niedoradzu,
6) Placówek ochrony zdrowia funkcjonujących
w gminie Otyń,
7) Organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Otyń,
8) Kuratorów Sądu Rejonowego w Nowej Soli,
2. W skład zespołu interdyscyplinarnego mogą
wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele
podmiotów innych niż określone w ust. 1, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
3. W celu wyłonienia członków Zespołu Wójt
Gminy Otyń pisemnie zwraca się do uprawnionych
podmiotów, organizacji, jednostek i instytucji o wytypowanie swoich przedstawicieli do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym.
§ 3. Wójt odwołuje członka Zespołu Interdyscyplinarnego:
1. w przypadku złożenia pisemnego oświadczenia
o rezygnacji z pełnionej funkcji przez członka
Zespołu;

3. na wniosek Przewodniczącego Zespołu;
4. w przypadku naruszenia zasad współpracy, zasady poufności i ujawnienia danych uzyskanych przy realizacji zadań;

§ 5. Zespół interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem,
a podmiotami których przedstawiciele powołani
zostaną w zespole interdyscyplinarnym.
§ 6. 1. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje
Wójt Gminy w terminie 14 dni od dnia zawarcia porozumień o których mowa w §5 uchwały.
2. Członkowie Zespołu wybierają ze swojego
składu zwykłą większością głosów w głosowaniu
jawnym w obecności co najmniej połowy członków
zespołu:
1) Przewodniczącego Zespołu,
2) Zastępcę Przewodniczącego,
3) Sekretarza Zespołu.
3. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy
w szczególności:
1) przewodniczenie posiedzeniom Zespołu i reprezentowanie Zespołu na zewnątrz,
2) ustalanie przedmiotu i terminu posiedzeń Zespołu,
3) zapewnienie prawidłowego przepływu informacji i obiegu dokumentów w zakresie posiedzeń Zespołu oraz podejmowanych przez Zespół decyzji,
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4) powierzanie poszczególnym członkom Zespołu
wykonywania określonych prac niezbędnych
do realizacji zadań Zespołu.

Społecznej w Otyniu. Dopuszcza się możliwość organizacji posiedzenia na terenie innych instytucji lub
organizacji zaangażowanych w udzielanie pomocy.

4. W przypadku nieobecności Przewodniczącego
Zespołu Interdyscyplinarnego zastępuje go Zastępca
Przewodniczącego.

§ 10. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego
i grup roboczych wykonują zadania w ramach swoich obowiązków służbowych i zawodowych.

5. Z posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego
sporządza się protokół, który podpisują obecni na
posiedzeniu.

§ 11. Wszystkich członków zespołu interdyscyplinarnego obowiązuje zasada tajności informacji
uzyskanych w ramach wykonywanych zadań, również po ustaniu członkowstwa w zespole.

6. Prace Zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej trzech członków.
7. Zespół podejmuje decyzje zwykłą większością
głosów.
§ 7. Posiedzenia zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy
miesiące.
§ 8. Siedzibą Zespołu Interdyscyplinarnego jest
siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Otyniu.

§ 12. Traci moc Uchwała Nr L/66/10 Rady Gminy
w Otyniu z dnia 29 października 2010r. w sprawie:
trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz warunków
jego funkcjonowania.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Otyń.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

§ 9. W ramach zespołu interdyscyplinarnego
mogą być tworzone grupy robocze. Posiedzenia
grup roboczych oraz wspólne posiedzenia Zespołu
Interdyscyplinarnego odbywają się w dni robocze
w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy

Przewodniczący Rady
Wiesław Januszewicz
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UCHWAŁA NR X/75/2011
RADY GMINY DESZCZNO
z dnia 30 maja 2011r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno – obręb
Kiełpin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17,
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52,
poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142
i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r.
Nr 21, poz 113) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2004r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141,
poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130,
poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225,
poz. 1635, z 2007r. Nr 127, poz. 880, z 2008r. Nr 123,
poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237
i Nr 220, poz. 1413, z 2010r. Nr 75, poz. 474, Nr 106,
poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149,
poz. 996 i Nr 155, poz. 1043 oraz z 2011r. Nr 32,
poz. 159) w związku z uchwałą Nr XLI/316/10 Rady
Gminy Deszczno z dnia 15 marca 2010 roku w spra-

wie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w gminie
Deszczno – obręb Kiełpin, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Deszczno zatwierdzonego uchwałą Nr X/74/2011
z dnia 30 maja 2011r. Rada Gminy Deszczno uchwala, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno – obręb Kiełpin,
zwany dalej planem, obejmuje obszar przedstawiony na rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącym
załącznik Nr 1 do uchwały.
2. W planie nie występują ustalenia dotyczące:
1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej – ze
względu na brak takich obiektów i dóbr kultury;
2) granic i sposobów zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów,
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w tym terenów górniczych, a także narażonych
na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych – ze względu na brak takich terenów i obiektów;
3) szczegółowych zasad i warunków scalania
i podziału nieruchomości – ze względu na brak
potrzeby ich określania;
4) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów - ze
względu na brak potrzeby takiego zagospodarowania;
5) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości – ze
względu na brak potrzeby wyznaczania takich
obszarów;
6) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej – ze względu
na brak potrzeby wyznaczania takich obszarów;
7) granic obszarów wymagających przekształceń
lub rekultywacji – ze względu na brak potrzeby
wyznaczania takich obszarów;
8) granic terenów pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2
– ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich terenów;
9) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych
oraz terenów służących organizacji imprez masowych – ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich terenów;
10) granic pomników zagłady oraz ich stref
ochronnych – ze względu na brak takich pomników i ich stref ochronnych.
§ 2. Określenia stosowane w uchwale oznaczają:
1) dojazd – dojazd pojazdem samochodowym;
2) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograniczająca część terenu, na której dopuszcza się
wznoszenie nadziemnych części budynków; linia ta nie dotyczy: balkonów, wykuszy, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami do budynków, elementów odwodnienia, zdobień
elewacji i innych podobnych elementów;
3) nośnik reklamowy – obiekt służący reklamie;
4) obszar zabudowany – obszar zajęty przez budynek lub budynki, ograniczony zewnętrznym
obrysem ścian zewnętrznych w jego lub ich
rzucie o największej powierzchni;
5) parking dla rowerów – miejsce postojowe lub
ich zgrupowanie przeznaczone na postój rowerów;
6) parking samodzielny jednopoziomowy – jednokondygnacyjna budowla lub budynek przeznaczony do przechowywania samochodów;
7) przeznaczenie terenu – obiekty, które jako jedyne są dopuszczone na danym terenie;
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8) przeznaczenie podstawowe terenu – część
przeznaczenia terenu, która dominuje na danym terenie;
9) przeznaczenie uzupełniające terenu – część
przeznaczenia terenu, która uzupełnia lub
wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposób określony w ustaleniach planu;
10) punkt szczególny – obiekt małej architektury
jak: pomnik, rzeźba, fontanna i inny, który skupia uwagę obserwatorów;
11) sieci uzbrojenia terenu – przewody wodociągowe i kanalizacyjne, gazociągi, sieci ciepłownicze, linie kablowe sieci telekomunikacyjnej
i elektroenergetycznej, oraz inne podobne
przewody, wraz z urządzeniami niezbędnymi do
ich funkcjonowania;
12) teren – część obszaru objętego planem wyznaczona na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczona symbolem.
§ 3. 1. Integralną częścią planu jest rysunek planu, o którym mowa w § 1 ust. 1.
2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku
planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granice obszaru objętego planem, tożsame
z granicami strefy ochrony konserwatorskiej
zabytków archeologicznych;
2) linie rozgraniczające tereny;
3) symbole terenów;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
5) pasy zieleni ochronnej;
6) punkt szczególny.
3. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu planu stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
4. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji, zapisanych w planie, z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy,
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych stanowi załącznik
Nr 3 do uchwały.
§ 4. 1. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenu:
1) bazy budowlane i sprzętowe – należy przez to
rozumieć obiekty do przechowywania i konserwacji maszyn i sprzętu oraz przetwarzania
materiałów budowlanych i gruzu, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich
podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
2) bazy transportowe – należy przez to rozumieć
kompleksy obiektów do przechowywania i konserwacji pojazdów wraz z obiektami towarzyszącymi, w tym zajezdnie autobusowe i tramwajowe, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
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3) biura – należy przez to rozumieć budynki lub
ich części, w których prowadzi się działalność
związaną z zarządzaniem, działaniem organizacji, doradztwem, finansami, ubezpieczeniami,
projektowaniem, obsługą nieruchomości, wynajmem, pośrednictwem, prowadzeniem interesów, pracami badawczo-rozwojowymi, archiwizowaniem, działalnością wydawniczą, reklamą, tłumaczeniami, przetwarzaniem i przesyłaniem informacji, informatyką, przygotowywaniem programów telewizyjnych i radiowych,
przyjmowaniem przesyłek, administracją, wymiarem sprawiedliwości, zarządzaniem obroną
narodową, policją, strażą pożarną i służbami
ochrony, reprezentowaniem państw, instytucjami międzynarodowymi, konserwacją i naprawą maszyn biurowych, a także podobną
działalność, której nie prowadzi się w budynkach lub ich częściach należących do innej kategorii przeznaczenia terenu;
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16) obiekty hotelowe – należy przez to rozumieć
budynki niemieszkalne zakwaterowania turystycznego, w tym: hotele, motele, pensjonaty,
gospody,
schroniska
turystyczne,
wraz
z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do
nich podobne, nienależące do innej kategorii
przeznaczenia terenu;
17) obiekty infrastruktury kanalizacyjnej – należy
przez to rozumieć wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do
wód lub do ziemi, urządzenia podczyszczające
i oczyszczające ścieki oraz przepompownie
ścieków, a także obiekty do nich podobne nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
18) obiekty infrastruktury telekomunikacyjnej;

6) ciągi rowerowe;

19) obiekty infrastruktury wodociągowej – należy
przez to rozumieć studnie publiczne, urządzenia
służące do ujmowania i magazynowania wód,
pompownie wód, hydrofornie, urządzenia regulujące ciśnienie wody, a także obiekty do nich
podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

7) drogi wewnętrzne;

20) obiekty lecznictwa zwierząt;

8) gastronomia – placówki gastronomiczne, samodzielne i ogólnodostępne, których przedmiotem działalności jest przygotowanie oraz
sprzedaż posiłków i napojów do spożycia na
miejscu lub na wynos, takie jak restauracje,
puby, bary, kawiarnie, a także obiekty do nich
podobne, nie należące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

21) obiekty upowszechniania kultury – należy przez
to rozumieć domy kultury, biblioteki, mediateki,
wypożyczalnie filmów, centra informacyjne,
kluby tematyczne, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne nie
należące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

4) ciągi piesze;
5) ciągi pieszo – rowerowe;

9) giełdy towarowe;
10) handel detaliczny małopowierzchniowy – należy przez to rozumieć obiekty służące sprzedaży
detalicznej, przystosowane do przyjmowania
klientów, o powierzchni sprzedaży nie większej
niż 2000 m2, wraz z obiektami towarzyszącymi,
nie należącymi do innej kategorii przeznaczenia
terenu, z wyłączeniem stacji paliw;
11) las;
12) magazyny i handel hurtowy – należy przez to
rozumieć obiekty służące do składowania, sortowania, konfekcjonowania, sprzedaży hurtowej i wysyłkowej sprzedaży detalicznej towarów wraz z obiektami towarzyszącymi, z wyłączeniem giełd towarowych, a także obiekty do
nich podobne, nienależące do innej kategorii
przeznaczenia terenu;
13) mieszkania towarzyszące – należy przez to rozumieć części budynków niemieszkalnych,
w których znajdują się nie więcej niż 2 mieszkania;
14) naprawa pojazdów – należy przez to rozumieć
obiekty służące naprawie samochodów, a także
obiekty do nich podobne, nie należące do innej
kategorii przeznaczenia terenu;
15) obiekty do parkowania;

22) obiekty wystawienniczo-targowe – należy przez
to rozumieć obiekty wystawienniczo-targowe
wraz z obiektami towarzyszącymi, a także
obiekty do nich podobne, nienależące do innej
kategorii przeznaczenia terenu;
23) obsługa pojazdów – należy przez to rozumieć
obiekty służące obsłudze samochodów, w tym
myjnie, stacje diagnostyki pojazdów, punkty
wymiany oleju, a także obiekty do nich podobne, nie należące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
24) place;
25) poradnie medyczne – należy przez to rozumieć
przychodnie, poradnie, ambulatoria, ośrodki
zdrowia, gabinety lekarskie, stacje dializ, zakłady rehabilitacji leczniczej, stacje krwiodawstwa,
szkoły rodzenia, gabinety paramedyczne, a także obiekty do nich podobne nie należące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
26) pracownie medyczne – należy przez to rozumieć pracownie diagnostyki medycznej, protetyki stomatologicznej i ortodoncji, pracownie
ortopedyczne, banki krwi, organów i szpiku
kostnego, a także obiekty do nich podobne, nie
należące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
27) produkcja drobna – należy przez to rozumieć
niewielkie obiekty związane z prowadzeniem
działalności wytwórczej, takie jak piekarnie, lo-

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 80

– 7492 –

dziarnie, cukiernie, zakłady poligraficzne i tym
podobne, w tym obiekty przystosowane do
przyjmowania klientów, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne,
nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
28) produkcja;
29) rozrywka – należy przez to rozumieć dyskoteki,
kluby, sale taneczne, kręgielnie, sale bilardowe,
wraz z obiektami towarzyszącymi, a także
obiekty do nich podobne nie należące do innej
kategorii przeznaczenia terenu;
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h) poradnie medyczne,
i)

pracownie medyczne,

j)

obiekty lecznictwa zwierząt;

3) infrastruktura drogowa – grupa obejmuje następujące kategorie:
a) drogi wewnętrzne,
b) ciągi piesze,
c) ciągi pieszo-rowerowe,
d) ciągi rowerowe,

30) stacje gazowe;

e) place,

31) stacje paliw;

f)

32) stacje transformatorowe;
33) ulice;
34) usługi drobne – należy przez to rozumieć obiekty usług szewskich, krawieckich, rymarskich, fotograficznych, introligatorskich, poligraficznych, jubilerskich, lutniczych, fryzjerskich, kosmetycznych, zegarmistrzowskich, pogrzebowych, ślusarskich, stolarskich, punkty napraw
artykułów użytku osobistego i użytku domowego, sauny, solaria, gabinety masażu, pralnie,
punkty wynajmu i wypożyczania przedmiotów
ruchomych, a także obiekty do nich podobne
nie należące do innej kategorii przeznaczenia
terenu;
35) wytwarzanie energii cieplnej.
2. Na każdym terenie dopuszcza się zieleń
i urządzenia budowlane towarzyszące kategoriom
przeznaczenia dopuszczonym na tym terenie.
3. Ustala się następujące grupy kategorii przeznaczenia terenu:
1) aktywność gospodarcza – grupa obejmuje następujące kategorie:
a) produkcja,
b) obsługa pojazdów,
c) naprawa pojazdów,
d) stacje paliw,
e) obiekty wystawienniczo-targowe,
f)

giełdy towarowe,

g) magazyny i handel hurtowy;
2) usługi – grupa obejmuje następujące kategorie:
a) handel detaliczny małopowierzchniowy,
b) gastronomia,
c) rozrywka,
d) biura,
e) obiekty upowszechniania kultury,
f)

usługi drobne,

g) produkcja drobna,

obiekty do parkowania;

4) obiekty infrastruktury technicznej
obejmuje następujące kategorie:

–

grupa

a) stacje transformatorowe,
b) stacje gazowe,
c) obiekty infrastruktury wodociągowej,
d) obiekty infrastruktury kanalizacyjnej,
e) obiekty infrastruktury telekomunikacyjnej.
Rozdział 2
Ustalenia dla całego obszaru objętego planem
§ 5. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) wysokość obiektów budowlanych nie może być
większa niż 25m, z zastrzeżeniem pkt 2;
2) wysokość o której mowa w pkt 1 nie dotyczy
obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej;
3) obiekty
infrastruktury
telekomunikacyjnej
o wysokości 50m i więcej powyżej poziomu terenu, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na
budowę, podlegają zgłaszaniu do właściwych
organów nadzoru nad lotnictwem wojskowym
oraz oznakowaniu, jako przeszkody lotnicze;
4) poza zasadami usytuowania budynku określonymi w przepisach odrębnych, dopuszcza się
sytuowanie budynku zwróconego ścianą bez
otworów okiennych lub drzwiowych w stronę
granicy z sąsiednią działką budowlaną w odległości 1,5m od tej granicy lub bezpośrednio
przy tej granicy;
5) powierzchnia nośników reklamowych, nie może być większa niż 10m2;
6) zakazuje się lokalizowania wolno stojących nośników reklamowych;
7) wyznacza się strefę techniczną dla istniejących
napowietrznych linii elektroenergetycznych
średniego napięcia 15kV o szerokości 15m (po
7,5m od osi linii), w obrębie której obowiązuje:
a) zakaz lokalizacji przeznaczenia mieszkania towarzyszące,
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b) zakaz sadzenia zieleni wysokiej w pasie o szerokości 10m od osi linii, przy zbliżeniach innych
obiektów niezwiązanych ze stałym pobytem ludzi do linii, przystosowanie ich konstrukcji do
wymogów przepisów szczególnych;
8) ustalenie, o którym mowa w pkt 7 traci moc
w przypadku skablowania ww. linii.
§ 6. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące
ochrony i kształtowania środowiska i krajobrazu
oraz ochrony przyrody:
1) obszar objęty planem znajduje się w zasięgu
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 137
„Pradolina Toruń-Eberswalde (Warta)”;
2) na powierzchniach niezabudowanych i nieutwardzonych obowiązuje urządzenie zieleni,
w tym zimozielonej.
§ 7. 1. Ustala się strefę ochrony konserwatorskiej
zabytków archeologicznych na całym obszarze objętym planem.
2. W strefie, o której mowa w ust. 1, prowadzenie prac ziemnych wymaga opinii właściwych służb
ochrony zabytków.
3. W granicach stanowisk archeologicznych,
oznaczonych na rysunku planu nr ST.3 AZP 47-12/8,
ST.4 AZP 47-12/9 oraz ST.5 AZP 47-11/10, w przypadku prowadzenia prac ziemnych należy przeprowadzić badania archeologiczne za pozwoleniem
właściwych służb ochrony zabytków.
§ 8. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące
scalania i podziału nieruchomości:
1) dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości;
2) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego musi zawierać się pomiędzy
60° a 120°.
§ 9. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące
parkowania pojazdów:
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g) dla magazynów i handlu hurtowego – 2 miejsca postojowe na 100m2 powierzchni użytkowej;

2) miejsca postojowe, o których mowa w pkt 1,
należy sytuować na terenie i na działce budowlanej, na których usytuowany jest obiekt, któremu te miejsca towarzyszą.
§ 10. 1. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemów infrastruktury technicznej:
1) dopuszcza się sieci uzbrojenia terenu;
2) realizacja układu komunikacyjnego powinna
obejmować budowę, przebudowę lub modernizację sieci uzbrojenia terenu;
3) sieci infrastruktury technicznej dopuszcza się
wyłącznie jako podziemne, z wyjątkiem tych
elementów sieci, które ze względów technicznych i zgodnie z przepisami odrębnymi wymagają sytuowania nadziemnego.
2. W zakresie zaopatrzenia w wodę obowiązuje:
1) zaopatrzenie w wodę wyłącznie z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem pkt 2
2) do czasu realizacji sieci wodociągowej dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z indywidualnych
ujęć wody;
3) budowa sieci wodociągowej w układach pierścieniowych, zapewniających ciągłość dostawy
wody do odbiorców i zabezpieczenie przeciwpożarowe;
4) awaryjne zaopatrzenie w wodę należy zapewnić
zgodnie z przepisami odrębnymi.
3. W zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych obowiązuje:
1) odprowadzenie ścieków sanitarnych wyłącznie
siecią kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem
pkt 2;
2) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków wyłącznie
do szczelnych zbiorników bezodpływowych.

1) obowiązują miejsca postojowe dla samochodów osobowych towarzyszące poszczególnym
kategoriom przeznaczenia terenu co najmniej
w liczbie ustalonej zgodnie z następującymi
wskaźnikami:

4. W zakresie odprowadzania wód opadowych
i roztopowych obowiązuje:

a) dla handlu detalicznego małopowierzchniowego – 2 miejsca postojowe na 100m2 powierzchni sprzedaży,

1) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych
dopuszcza się siecią kanalizacji deszczowej,
z zastrzeżeniem pkt 2;

b) dla gastronomii i rozrywki – 1,5 miejsca postojowego na 100m2 powierzchni użytkowej,

2) dopuszcza się rozwiązania techniczne służące
zatrzymaniu wód opadowych i roztopowych
w obrębie posesji;

c) dla biur – 3 miejsca postojowe na 100m2
powierzchni użytkowej,
d) dla poradni i pracowni medycznych – 1 miejsce postojowe na 100m2 powierzchni użytkowej,
e) dla obiektów hotelowych – 6 miejsc postojowych na 10 pokoi hotelowych,
f)

dla produkcji – 30 miejsc postojowych na 100
stanowisk pracy,

3) objęcie systemami odprowadzającymi wody
opadowe i roztopowe terenów zabudowanych
i utwardzonych;
4) dopuszcza się budowę zbiorników retencyjnych
oraz pompowni wód opadowych;
5) usunięcie z wód opadowych i roztopowych
substancji określonych w przepisach szczególnych, przed ich wprowadzeniem do kanalizacji
deszczowej lub do odbiornika, za pomocą urzą-
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dzeń do podczyszczania, zlokalizowanych na terenie własnym inwestora;
6) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami, o których mowa w pkt 5.
5. W zakresie zaopatrzenia w gaz obowiązuje:
1) zaopatrzenie w gaz dopuszcza się z sieci gazowej, z zastrzeżeniem pkt 2;
2) do czasu realizacji sieci gazowej dopuszcza się
zaopatrzenie w gaz z indywidualnych zbiorników.
6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło obowiązuje:
1) zaopatrzenie w ciepło z lokalnych źródeł ciepła
o niskim stopniu emisji zanieczyszczeń;
2) dopuszcza się stosowanie nowoczesnych wysokosprawnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym;
3) dopuszcza się wykorzystanie energii elektrycznej i odnawialnych źródeł energii do celów
grzewczych.
7. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną
obowiązuje:
1) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej;
2) dopuszcza się budowę stacji transformatorowych wykonanych, w zależności od sposobu
zagospodarowania terenów, jako obiekty wolnostojące lub wbudowane.
8. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów
obowiązują zasady określone w przepisach szczególnych i aktach prawa miejscowego.
§ 11. Następujące tereny ustala się jako obszary
przeznaczone na cele publiczne: 1KDL i 2KDD.
§ 12. Określa się wysokość stawki procentowej,
na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla:

Poz. 1529
c) obiekty infrastruktury technicznej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania
zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) mieszkania towarzyszące dopuszcza się wyłącznie powyżej pierwszej kondygnacji nadziemnej budynków;
2) wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy,
jak na rysunku planu;
3) wysokość budynków nie może być większa niż
12m;
4) obowiązują dachy o kącie nachylenia połaci do
45°;
5) udział powierzchni obszaru zabudowanego
w powierzchni działki budowlanej nie może być
większy niż 60%;
6) powierzchnia terenu biologicznie czynnego
musi stanowić co najmniej 20% powierzchni
działki budowlanej;
7) obowiązuje pas zieleni ochronnej z zielenią wielopiętrową o szerokości co najmniej 15m, jak
na rysunku planu;
8) obowiązuje punkt szczególny w miejscu wskazanym na rysunku planu.
3. Dojazd do terenów dopuszcza się wyłącznie
od terenu 3KDW.
§ 14. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolem 2AG i 3AG ustala się następujące
przeznaczenie:
1) podstawowe:
a) aktywność gospodarcza,
b) usługi;
2) uzupełniające:
a) mieszkania towarzyszące,
b) wytwarzanie energii cieplnej,

1) terenów 1KDL, 2KDD, 3KDW i 4KDW na 1%;

c) infrastruktura drogowa,

2) terenu 5ZL na 10%;

d) obiekty infrastruktury technicznej.

3) pozostałych terenów na 15%.
Rozdział 3
Ustalenia dla terenów
§ 13. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1U ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe:
a) usługi,
b) obiekty hotelowe;
2) uzupełniające:
a) mieszkania towarzyszące,
b) infrastruktura drogowa,

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) mieszkania towarzyszące dopuszcza się wyłącznie powyżej pierwszej kondygnacji nadziemnej budynków;
2) wyznacza się obowiązujące i nieprzekraczalne
linie zabudowy, jak na rysunku planu;
3) wysokość budynków nie może być większa niż
15m;
4) obowiązują dachy o kącie nachylenia połaci do
45°;
5) udział powierzchni obszaru zabudowanego
w powierzchni działki budowlanej nie może być
większy niż 60%;
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6) powierzchnia terenu biologicznie czynnego
musi stanowić co najmniej 20% powierzchni
działki budowlanej.
3. Dojazd do terenu dopuszcza się wyłącznie od
terenów 3KDW i 4KDW.
§ 15. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4P ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe:
a) produkcja,
b) bazy budowlane i sprzętowe,
c) bazy transportowe,
d) magazyny i handel hurtowy;
2) uzupełniające:
a) usługi,
b) wytwarzanie energii cieplnej,
c) infrastruktura drogowa,
d) obiekty infrastruktury technicznej.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy,
jak na rysunku planu;
2) wysokość budynków nie może być większa niż
18m;
3) obowiązują dachy o kącie nachylenia połaci do
45°;
4) udział powierzchni obszaru zabudowanego
w powierzchni działki budowlanej nie może być
większy niż 70%;
5) powierzchnia terenu biologicznie czynnego
musi stanowić co najmniej 15% powierzchni
działki budowlanej.
3. Dojazd do terenu dopuszcza się wyłącznie od
terenów 3KDW i 4KDW.
§ 16. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 5ZL ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe – las;
2) uzupełniające – obiekty infrastruktury telekomunikacyjnej.
§ 17. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDL ustala się następujące przeznaczenie – ulica.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
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1) obowiązuje ulica klasy lokalnej – poszerzenie
ulicy istniejącej poza granicami planu;
2) szerokość w liniach rozgraniczających od 3m
do 5m.
§ 18. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2KDD ustala się następujące przeznaczenie – ulica.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) obowiązuje ulica klasy dojazdowej – poszerzenie ulicy istniejącej poza granicami planu;
2) szerokość w liniach rozgraniczających 2m.
§ 19. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3KDW ustala się następujące przeznaczenie – droga wewnętrzna:
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na
rysunku planu;
2) obowiązują obustronne chodniki;
3) szerokość jezdni minimum 5m.
§ 20. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami 4KDW ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe – drogi wewnętrzne;
2) uzupełniające – obiekty do parkowania.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) szerokość w liniach rozgraniczających 20m;
2) szerokość jezdni minimum 6m.
3. Obiekty do parkowania dopuszcza się wyłącznie jako parkingi przyuliczne.
Rozdział 4
Przepisy końcowe
§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Deszczno.
§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tadeusz Koper
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr X/75/2011
Rady Gminy Deszczno
z dnia 30 maja 2011r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały nr X/75/2011
Rady Gminy Deszczno
z dnia 30 maja 2011r.
Rozstrzygnięcie
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oraz określa się sposób ich realizacji oraz zasady
finansowania.
§ 2. Ustala się, że inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej należącej do zadań własnych gminy
będą mogły być finansowane:
1) z budżetu gminy;

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu
Do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno –
obręb Kiełpin nie wniesiono uwag.
Załącznik Nr 3
do uchwały nr X/75/2011
Rady Gminy Deszczno
z dnia 30 maja 2011r.
Rozstrzygniecie

2) ze środków własnych przedsiębiorstw działających w imieniu gminy;
3) współfinansowane ze środków zewnętrznych,
w tym pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej;
4) z udziału inwestorów zewnętrznych na podstawie zawartych porozumień;
5) dotacji, pożyczek, kredytów, obligacji komunalnych;
6) innych środków zewnętrznych;

o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą
do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
§ 1. W obszarze objętym Planem przewiduje się
realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należącej do zadań własnych gminy służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty,

7) poprzez udział inwestorów prywatnych w finansowaniu zadań publicznych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
§ 3. Ustala się, że udział finansowy gminy lub zainteresowanych podmiotów będzie przedmiotem
indywidualnych ustaleń w ramach poszczególnych
zadań inwestycyjnych.
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UCHWAŁA NR X/76/2011
RADY GMINY DESZCZNO
z dnia 30 maja 2011r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno – obręb
Bolemin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17,
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52,
poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142
i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r.
Nr 21, poz 113) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2004r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141,
poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130,
poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225,
poz. 1635, z 2007r. Nr 127, poz. 880, z 2008r. Nr 123,
poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237
i Nr 220, poz. 1413, z 2010r. Nr 75, poz. 474, Nr 106,
poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149,

poz. 996 i Nr 155, poz. 1043 oraz z 2011r. Nr 32,
poz. 159) w związku z uchwałą Nr XLI/315/10 Rady
Gminy Deszczno z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w gminie
Deszczno – obręb Bolemin, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Deszczno zatwierdzonego uchwałą Nr X/74/2011
z dnia 30 maja 2011r. Rada Gminy Deszczno uchwala, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno – obręb Bolemin,
zwany dalej planem, obejmuje obszar przedstawiony na rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącym
załącznik Nr 1 do uchwały.
2. W planie nie występują ustalenia dotyczące:
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1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej – ze
względu na brak takich obiektów i dóbr kultury;
2) granic i sposobów zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów,
w tym terenów górniczych, a także narażonych
na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych – ze względu na brak takich terenów i obiektów;
3) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – ze
względu na brak potrzeby takiego zagospodarowania;
4) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości – ze
względu na brak potrzeby wyznaczania takich
obszarów;
5) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej – ze względu
na brak potrzeby wyznaczania takich obszarów;
6) granic obszarów wymagających przekształceń
lub rekultywacji – ze względu na brak potrzeby
wyznaczania takich obszarów;
7) granic terenów pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2
– ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich terenów;
8) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych
oraz terenów służących organizacji imprez masowych – ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich terenów;
9) granic pomników zagłady oraz ich stref
ochronnych – ze względu na brak takich pomników i ich stref ochronnych.
§ 2. Określenia stosowane w uchwale oznaczają:
1) dojazd – dojazd pojazdem samochodowym;
2) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograniczająca część terenu, na której dopuszcza się
wznoszenie nadziemnych części budynków; linia ta nie dotyczy: balkonów, wykuszy, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami do budynków, elementów odwodnienia, zdobień
elewacji i innych podobnych elementów;
3) nośnik reklamowy – obiekt służący reklamie;
4) obszar zabudowany – obszar zajęty przez budynek lub budynki, ograniczony zewnętrznym
obrysem ścian zewnętrznych w jego lub ich
rzucie o największej powierzchni;
5) parking dla rowerów – miejsce postojowe lub
ich zgrupowanie przeznaczone na postój rowerów;
6) parking samodzielny jednopoziomowy – jednokondygnacyjna budowla lub budynek przeznaczony do przechowywania samochodów;
7) przeznaczenie terenu – obiekty, które jako jedyne są dopuszczone na danym terenie;
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8) przeznaczenie podstawowe terenu – część
przeznaczenia terenu, która dominuje na danym terenie;
9) przeznaczenie uzupełniające terenu – część
przeznaczenia terenu, która uzupełnia lub
wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposób określony w ustaleniach planu;
10) sieci uzbrojenia terenu – przewody wodociągowe i kanalizacyjne, gazociągi, sieci ciepłownicze, linie kablowe sieci telekomunikacyjnej
i elektroenergetycznej, oraz inne podobne
przewody, wraz z urządzeniami niezbędnymi do
ich funkcjonowania;
11) teren – część obszaru objętego planem wyznaczona na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczona symbolem.
§ 3. 1. Integralną częścią planu jest rysunek planu, o którym mowa w § 1 ust. 1.
2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku
planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granice obszaru objętego planem, tożsame
z granicami strefy ochrony konserwatorskiej
zabytków archeologicznych;
2) linie rozgraniczające tereny;
3) symbole terenów;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
5) pasy zieleni ochronnej.
3. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu planu stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.
4. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji, zapisanych w planie, z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy,
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych stanowi załącznik
Nr 3 do uchwały.
§ 4. 1. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenu:
1) biura – należy przez to rozumieć budynki lub
ich części, w których prowadzi się działalność
związaną z zarządzaniem, działaniem organizacji, doradztwem, finansami, ubezpieczeniami,
projektowaniem, obsługą nieruchomości, wynajmem, pośrednictwem, prowadzeniem interesów, pracami badawczo – rozwojowymi, archiwizowaniem, działalnością wydawniczą, reklamą, tłumaczeniami, przetwarzaniem i przesyłaniem informacji, informatyką, przygotowywaniem programów telewizyjnych i radiowych,
przyjmowaniem przesyłek, administracją, wymiarem sprawiedliwości, zarządzaniem obroną
narodową, policją, strażą pożarną i służbami
ochrony, reprezentowaniem państw, instytucjami międzynarodowymi, konserwacją i naprawą maszyn biurowych, a także podobną
działalność, której nie prowadzi się w budynkach lub ich częściach należących do innej kategorii przeznaczenia terenu;
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2) ciągi piesze;
3) ciągi pieszo-rowerowe;
4) ciągi rowerowe;
5) drogi wewnętrzne;
6) gastronomia – placówki gastronomiczne, samodzielne i ogólnodostępne, których przedmiotem działalności jest przygotowanie oraz
sprzedaż posiłków i napojów do spożycia na
miejscu lub na wynos, takie jak restauracje,
puby, bary, kawiarnie, a także obiekty do nich
podobne, nie należące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
7) giełdy towarowe;
8) handel detaliczny małopowierzchniowy – należy przez to rozumieć obiekty służące sprzedaży
detalicznej, przystosowane do przyjmowania
klientów, o powierzchni sprzedaży nie większej
niż 400m2, wraz z obiektami towarzyszącymi,
nie należącymi do innej kategorii przeznaczenia
terenu, z wyłączeniem stacji paliw;
9) magazyny i handel hurtowy – należy przez to
rozumieć obiekty służące do składowania, sortowania, konfekcjonowania, sprzedaży hurtowej i wysyłkowej sprzedaży detalicznej towarów wraz z obiektami towarzyszącymi, z wyłączeniem giełd towarowych, a także obiekty do
nich podobne, nienależące do innej kategorii
przeznaczenia terenu;
10) mieszkania towarzyszące – należy przez to rozumieć części budynków niemieszkalnych,
w których znajdują się nie więcej niż 2 mieszkania;
11) naprawa pojazdów – należy przez to rozumieć
obiekty służące naprawie samochodów, a także
obiekty do nich podobne, nie należące do innej
kategorii przeznaczenia terenu;
12) obiekty do parkowania;
13) obiekty hotelowe – należy przez to rozumieć
budynki niemieszkalne zakwaterowania turystycznego, w tym: hotele, motele, pensjonaty,
gospody, schroniska turystyczne, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich
podobne, nienależące do innej kategorii
14) przeznaczenia terenu;
15) obiekty infrastruktury kanalizacyjnej – należy
przez to rozumieć wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do
wód lub do ziemi, urządzenia podczyszczające
i oczyszczające ścieki oraz przepompownie
ścieków, a także obiekty do nich podobne nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
16) obiekty infrastruktury telekomunikacyjnej;
17) obiekty infrastruktury wodociągowej – należy
przez to rozumieć studnie publiczne, urządzenia
służące do ujmowania i magazynowania wód,
pompownie wód, hydrofornie, urządzenia regu-
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lujące ciśnienie wody, a także obiekty do nich
podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

18) obiekty lecznictwa zwierząt;
19) obiekty upowszechniania kultury – należy przez
to rozumieć domy kultury, biblioteki, mediateki,
wypożyczalnie filmów, centra informacyjne,
kluby tematyczne, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne nie
należące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
20) obsługa pojazdów – należy przez to rozumieć
obiekty służące obsłudze samochodów, w tym
myjnie, stacje diagnostyki pojazdów, punkty
wymiany oleju, a także obiekty do nich podobne, nie należące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
21) place zabaw;
22) poradnie medyczne – należy przez to rozumieć
przychodnie, poradnie, ambulatoria, ośrodki
zdrowia, gabinety lekarskie, stacje dializ, zakłady rehabilitacji leczniczej, stacje krwiodawstwa,
szkoły rodzenia, gabinety paramedyczne, a także obiekty do nich podobne nie należące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
23) pracownie medyczne - należy przez to rozumieć
pracownie diagnostyki medycznej, protetyki
stomatologicznej i ortodoncji, pracownie ortopedyczne, banki krwi, organów i szpiku kostnego, a także obiekty do nich podobne, nie należące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
24) produkcja drobna – należy przez to rozumieć
niewielkie obiekty związane z prowadzeniem
działalności wytwórczej, takie jak piekarnie, lodziarnie, cukiernie, zakłady poligraficzne i tym
podobne, w tym obiekty przystosowane do
przyjmowania klientów, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne,
nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
25) produkcja;
26) rozrywka – należy przez to rozumieć dyskoteki,
kluby, sale taneczne, kręgielnie, sale bilardowe,
wraz z obiektami towarzyszącymi, a także
obiekty do nich podobne nie należące do innej
kategorii przeznaczenia terenu;
27) skwery;
28) stacje gazowe;
29) stacje paliw;
30) stacje transformatorowe;
31) usługi drobne – należy przez to rozumieć obiekty usług szewskich, krawieckich, rymarskich, fotograficznych, introligatorskich, poligraficznych, jubilerskich, lutniczych, fryzjerskich, kosmetycznych, zegarmistrzowskich, pogrzebowych, ślusarskich, stolarskich, punkty napraw
artykułów użytku osobistego i użytku domowego, sauny, solaria, gabinety masażu, pralnie,
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punkty wynajmu i wypożyczania przedmiotów
ruchomych, a także obiekty do nich podobne
nie należące do innej kategorii przeznaczenia
terenu;
32) wytwarzanie energii cieplnej;
33) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – należy przez to rozumieć jeden budynek mieszkalny
jednorodzinny lub zespół takich budynków,
wraz z obiektami towarzyszącymi nie należącymi do innej kategorii przeznaczenia terenu,
w tym budynkami gospodarczymi;
34) zieleń parkowa.
2. Na każdym terenie dopuszcza się zieleń
i urządzenia budowlane towarzyszące kategoriom
przeznaczenia dopuszczonym na tym terenie.
3. Ustala się następujące grupy kategorii przeznaczenia terenu:
1) aktywność gospodarcza – grupa obejmuje następujące kategorie:
a) produkcja,
b) giełdy towarowe,
c) magazyny i handel hurtowy;
2) usługi 1 – grupa obejmuje następujące kategorie:
a) biura,
b) usługi drobne,
c) poradnie medyczne wyłącznie jako gabinety
lekarskie i gabinety paramedyczne,
d) pracownie medyczne wyłącznie jako pracownie protetyki stomatologicznej i ortodoncji;
3) usługi 2 – grupa obejmuje następujące kategorie:
a) handel detaliczny małopowierzchniowy,
b) gastronomia,
c) rozrywka,
d) biura,
e) obiekty upowszechniania kultury,
f)

usługi drobne,

g) produkcja drobna,
h) poradnie medyczne,
i)

pracownie medyczne,

j)

obiekty lecznictwa zwierząt;

4) infrastruktura drogowa – grupa obejmuje następujące kategorie:
a) drogi wewnętrzne,
b) ciągi piesze,
c) ciągi pieszo-rowerowe,
d) ciągi rowerowe,
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e) obiekty do parkowania;

5) obiekty infrastruktury technicznej
obejmuje następujące kategorie:

–

grupa

a) stacje transformatorowe,
b) stacje gazowe,
c) obiekty infrastruktury wodociągowej,
d) obiekty infrastruktury kanalizacyjnej,
e) obiekty infrastruktury telekomunikacyjnej.
Rozdział 2
Ustalenia dla całego obszaru objętego planem
§ 5. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) wysokość obiektów budowlanych nie może być
większa niż 25m, z zastrzeżeniem pkt 2;
2) wysokość, o której mowa w pkt 1 nie dotyczy
obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej;
3) obiekty
infrastruktury
telekomunikacyjnej
o wysokości 50m i więcej powyżej poziomu terenu, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na
budowę, podlegają zgłaszaniu do właściwych
organów nadzoru nad lotnictwem wojskowym
oraz oznakowaniu, jako przeszkody lotnicze;
4) budynki mieszkalne jednorodzinne dopuszcza
się wyłącznie, jako wolno stojące lub bliźniacze;
5) poza zasadami usytuowania budynku określonymi w przepisach odrębnych, dopuszcza się
sytuowanie budynku zwróconego ścianą bez
otworów okiennych lub drzwiowych w stronę
granicy z sąsiednią działką budowlaną w odległości 1,5m od tej granicy lub bezpośrednio
przy tej granicy, z zastrzeżeniem pkt 6;
6) dla terenu 1MN ustalenie, o którym mowa
w pkt 5 nie obowiązuje;
7) dopuszcza się nośniki reklamowe wyłącznie na
elewacjach budynków usługowych;
8) powierzchnia nośników reklamowych, o których mowa w pkt 7, nie może być większa niż
10m2;
9) wyznacza się strefę techniczną dla istniejących
napowietrznych linii elektroenergetycznych
średniego napięcia 15kV o szerokości 15m (po
7,5m od osi linii), w obrębie której obowiązuje:
a) zakaz lokalizacji przeznaczenia mieszkania
towarzyszące,
b) zakaz sadzenia zieleni wysokiej
o szerokości 10m od osi linii,

w pasie

c) przy zbliżeniach innych obiektów niezwiązanych ze stałym pobytem ludzi do linii, przystosowanie ich konstrukcji do wymogów
przepisów szczególnych;
10) ustalenie, o którym mowa w pkt 9 traci moc
w przypadku skablowania ww. linii.
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§ 6. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące
ochrony i kształtowania środowiska i krajobrazu
oraz ochrony przyrody:
1) teren oznaczony na rysunku planu symbolem
1MN należy do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, w zakresie
ochrony przed hałasem;
2) obszar objęty planem znajduje się w zasięgu
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 137
„Pradolina Toruń-Eberswalde (Warta)”;
3) na powierzchniach niezabudowanych i nieutwardzonych obowiązuje urządzenie zieleni,
w tym zimozielonej.
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d) dla biur – 3 miejsca postojowe na 100m2 powierzchni użytkowej,
e) dla poradni i pracowni medycznych – 1 miejsce postojowe na 100m2 powierzchni użytkowej,
f)

dla obiektów hotelowych – 6 miejsc postojowych na 10 pokoi hotelowych,

g) dla produkcji – 30 miejsc postojowych na 100
stanowisk pracy,
h) dla magazynów i handlu hurtowego – 2 miejsca postojowe na 100m2 powierzchni użytkowej;

§ 7. 1. Ustala się strefę ochrony konserwatorskiej
zabytków archeologicznych na całym obszarze objętym planem.

2) miejsca postojowe, o których mowa w pkt 1,
należy sytuować na terenie i na działce budowlanej, na których usytuowany jest obiekt, któremu te miejsca towarzyszą;

2. W strefie, o której mowa w ust. 1, prowadzenie prac ziemnych wymaga opinii właściwych służb
ochrony zabytków.

3) parkingi samodzielne jednopoziomowe nadziemne dopuszcza się wyłącznie na działkach
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

§ 8. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące
scalania i podziału nieruchomości:

§ 10. 1. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemów infrastruktury technicznej:

1) dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości;

1) dopuszcza się sieci uzbrojenia terenu;

2) powierzchnia działki dla każdego budynku
mieszkalnego jednorodzinnego nie może być
mniejsza niż:

2) realizacja układu komunikacyjnego powinna
obejmować budowę, przebudowę lub modernizację sieci uzbrojenia terenu;

a) 1000m2 dla budynku wolno stojącego,
b) 700m2 dla budynku w zabudowie bliźniaczej;
3) szerokość frontu działki dla każdego budynku
mieszkalnego jednorodzinnego nie może być
mniejsza niż:
a) 20m dla budynku wolno stojącego,
b) 16m dla budynku w zabudowie bliźniaczej;
4) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego musi zawierać się pomiędzy
60° a 120°.

3) sieci infrastruktury technicznej dopuszcza się
wyłącznie jako podziemne, z wyjątkiem tych
elementów sieci, które ze względów technicznych i zgodnie z przepisami odrębnymi wymagają sytuowania nadziemnego.
2. W zakresie zaopatrzenia w wodę obowiązuje:
1) zaopatrzenie w wodę wyłącznie z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem pkt 2;
2) do czasu realizacji sieci wodociągowej dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z indywidualnych
ujęć wody;

§ 9. 1. Dojazd do terenów dopuszcza się wyłącznie od terenów przyległych dróg wewnętrznych,
o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej.

3) budowa sieci wodociągowej w układach pierścieniowych, zapewniających ciągłość dostawy
wody do odbiorców i zabezpieczenie przeciw
pożarowe;

2. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące
parkowania pojazdów:

4) awaryjne zaopatrzenie w wodę należy zapewnić
zgodnie z przepisami odrębnymi.

1) obowiązują miejsca postojowe dla samochodów osobowych towarzyszące poszczególnym
kategoriom przeznaczenia terenu co najmniej
w liczbie ustalonej zgodnie z następującymi
wskaźnikami:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
– 2 miejsca postojowe na 1 budynek mieszkalny jednorodzinny,
b) dla handlu detalicznego małopowierzchniowego – 2 miejsca postojowe na 100m2 powierzchni sprzedaży,
c) dla gastronomii i rozrywki – 1,5 miejsca postojowego na 100m2 powierzchni użytkowej,

3. W zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych obowiązuje:
1) odprowadzenie ścieków sanitarnych wyłącznie
siecią kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem
pkt 2;
2) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków wyłącznie
do szczelnych zbiorników bezodpływowych.
4. W zakresie odprowadzania wód opadowych
i roztopowych obowiązuje:
1) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych
dopuszcza się siecią kanalizacji deszczowej,
z zastrzeżeniem pkt 2;

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 80

– 7502 –

2) dopuszcza się rozwiązania techniczne służące
zatrzymaniu wód opadowych i roztopowych
w obrębie posesji;
3) objęcie systemami odprowadzającymi wody
opadowe i roztopowe terenów zabudowanych
i utwardzonych;
4) dopuszcza się budowę zbiorników retencyjnych
oraz pompowni wód opadowych;
5) usunięcie z wód opadowych i roztopowych
substancji określonych w przepisach szczególnych, przed ich wprowadzeniem do kanalizacji
deszczowej lub do odbiornika, za pomocą urządzeń do podczyszczania, zlokalizowanych na terenie własnym inwestora;
6) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami, o których mowa w pkt 5.
5. W zakresie zaopatrzenia w gaz obowiązuje:
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Rozdział 3
Ustalenia dla terenów

§ 13. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MN ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) uzupełniające:
a) usługi 1,
b) infrastruktura drogowa.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) usługi 1 dopuszcza się wyłącznie jako lokale
użytkowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;

1) zaopatrzenie w gaz dopuszcza się z sieci gazowej, z zastrzeżeniem pkt 2;

2) wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy,
jak na rysunku planu;

2) do czasu realizacji sieci gazowej dopuszcza się
zaopatrzenie w gaz z indywidualnych zbiorników.

3) wysokość budynków nie może być większa niż
10m;

6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło obowiązuje:
1) zaopatrzenie w ciepło z lokalnych źródeł ciepła
o niskim stopniu emisji zanieczyszczeń;
2) dopuszcza się stosowanie nowoczesnych wysokosprawnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym;
3) dopuszcza się wykorzystanie energii elektrycznej i odnawialnych źródeł energii do celów
grzewczych.
7. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną
obowiązuje:
1) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej;
2) dopuszcza się budowę stacji transformatorowych wykonanych, w zależności od sposobu
zagospodarowania terenów, jako obiekty wolnostojące lub wbudowane.
8. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów
obowiązują zasady określone w przepisach szczególnych i aktach prawa miejscowego.
§ 11. Następujący teren ustala się jako obszar
przeznaczony na cele publiczne: 5ZP.
§ 12. Określa się wysokość stawki procentowej,
na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
dla:

4) liczba kondygnacji nadziemnych budynków nie
może być większa niż 2;
5) obowiązują dachy strome, o symetrycznych połaciach, pokryte dachówką lub materiałem imitującym dachówkę o kącie nachylenia połaci
dachowych od 25° do 60°;
6) udział powierzchni obszaru zabudowanego
w powierzchni działki budowlanej nie może być
większy niż 40%;
7) powierzchnia terenu biologicznie czynnego
musi stanowić co najmniej 40% powierzchni
działki budowlanej;
8) zakazuje się lokalizacji ogrodzeń w formie betonowych prefabrykatów i przęseł;
9) budynek mieszkalny jednorodzinny dopuszcza
się wyłącznie na działce budowlanej o powierzchni nie mniejszej niż:
a) 1000m2 dla budynku wolno stojącego;
b) 700m2 dla budynku w zabudowie bliźniaczej.
3. Dojazd do terenu dopuszcza się wyłącznie od
terenu ulicy powiatowej Nr 11305 znajdującej się
poza granicami planu.
§ 14. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2U ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe - usługi 2;
2) uzupełniające:

1) terenów 1KDW, 2KDW i 5ZP na 1%;

a) mieszkania towarzyszące,

2) terenu 1MN na 10%;

b) infrastruktura drogowa,

3) terenów 2U, 3U/UKS i 4AG na 15%.

c) obiekty infrastruktury technicznej.
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2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania
zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) mieszkania towarzyszące dopuszcza się wyłącznie powyżej pierwszej kondygnacji nadziemnej budynków;
2) wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy,
jak na rysunku planu;
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§ 16. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4AG ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe:
a) aktywność gospodarcza,
b) usługi 2;
2) uzupełniające:

3) wysokość budynków nie może być większa niż
12m;

a) mieszkania towarzyszące,

4) obowiązują dachy o kącie nachylenia połaci do
45°;

c) infrastruktura drogowa,

5) udział powierzchni obszaru zabudowanego
w powierzchni działki budowlanej nie może być
większy niż 60%;
6) powierzchnia terenu biologicznie czynnego
musi stanowić co najmniej 30% powierzchni
działki budowlanej;
7) obowiązuje pas zieleni ochronnej z zielenią wielopiętrową o szerokości co najmniej 15m, jak
na rysunku planu.
§ 15. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3U/UKS ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe:
a) usługi 2,
b) obiekty hotelowe,
c) obsługa pojazdów,
d) naprawa pojazdów,
e) stacje paliw,
f)

infrastruktura drogowa;

2) uzupełniające:
a) obiekty infrastruktury technicznej,
b) mieszkania towarzyszące.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania
zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) mieszkania towarzyszące dopuszcza się wyłącznie powyżej pierwszej kondygnacji nadziemnej budynków;
2) wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy,
jak na rysunku planu;

b) wytwarzanie energii cieplnej,
d) obiekty infrastruktury technicznej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania
zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) mieszkania towarzyszące dopuszcza się wyłącznie powyżej pierwszej kondygnacji nadziemnej budynków;
2) wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy,
jak na rysunku planu;
3) wysokość budynków nie może być większa niż
18m;
4) obowiązują dachy o kącie nachylenia połaci do
45°;
5) udział powierzchni obszaru zabudowanego
w powierzchni działki budowlanej nie może być
większy niż 60%;
6) powierzchnia terenu biologicznie czynnego
musi stanowić co najmniej 20% powierzchni
działki budowlanej;
7) obowiązuje pas zieleni ochronnej z zielenią wielopiętrową o szerokości co najmniej 10m, jak
na rysunku planu.
§ 17. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5ZP ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe:
a) zieleń parkowa,
b) skwery,
c) place zabaw;
2) uzupełniające:
a) ciągi piesze,

3) wysokość budynków nie może być większa niż
12m;

b) ciągi pieszo-rowerowe,

4) obowiązują dachy o kącie nachylenia połaci do
45°;

d) obiekty infrastruktury technicznej,

5) udział powierzchni obszaru zabudowanego
w powierzchni działki budowlanej nie może być
większy niż 60%;
6) powierzchnia terenu biologicznie czynnego
musi stanowić co najmniej 30% powierzchni
działki budowlanej.

c) ciągi rowerowe,
e) obiekty do parkowania.
2. Obowiązuje pas zieleni ochronnej z zielenią
wielopiętrową o szerokości co najmniej 15m, jak na
rysunku planu.
3. Obiekty do parkowania dopuszcza się wyłącznie, jako parkingi dla rowerów.
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§ 18. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDW ustala się następujące przeznaczenie – droga wewnętrzna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) szerokość w liniach rozgraniczających minimum 15m, jak na rysunku planu;

1) włączenie drogi 1KDW do drogi krajowej Nr 22
poprzez przebudowę istniejącego indywidualnego zjazdu na zjazd publiczny, za zgodą i na
warunkach określonych przez zarządcę drogi
i zarządzającego ruchem;
2) szerokość w liniach rozgraniczających 15m;
3) szerokość jezdni minimum 6m;
4) obowiązuje co najmniej jednostronny chodnik.
§ 19. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2KDW ustala się następujące przeznaczenie – droga wewnętrzna.

2) szerokość jezdni minimum 5m.
Rozdział 4
Przepisy końcowe
§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Deszczno.
§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tadeusz Koper
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Rady Gminy Deszczno
z dnia 30 maja 2011r.
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Rady Gminy Deszczno
z dnia 30 maja 2011r.
Rozstrzygnięcie
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cych zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty,
oraz określa się sposób ich realizacji oraz zasady
finansowania.
§ 2. Ustala się, że inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej należącej do zadań własnych gminy
będą mogły być finansowane:
1) z budżetu gminy;

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu
Do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno –
obręb Bolemin nie wniesiono uwag.
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr X/76/2011
Rady Gminy Deszczno
z dnia 30 maja 2011r.

2) ze środków własnych przedsiębiorstw działających w imieniu gminy;
3) współfinansowane ze środków zewnętrznych,
w tym pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej;
4) z udziału inwestorów zewnętrznych na podstawie zawartych porozumień;
5) dotacji, pożyczek, kredytów, obligacji komunalnych;

Rozstrzygniecie
o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą
do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
§ 1. W obszarze objętym Planem przewiduje się
realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należącej do zadań własnych gminy służą-

6) innych środków zewnętrznych;
7) poprzez udział inwestorów prywatnych w finansowaniu zadań publicznych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
§ 3. Ustala się, że udział finansowy gminy lub zainteresowanych podmiotów będzie przedmiotem
indywidualnych ustaleń w ramach poszczególnych
zadań inwestycyjnych.

15 30
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UCHWAŁA NR X/78/2011
RADY GMINY DESZCZNO
z dnia 30 maja 2011r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/347/10 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie
przyjęcia Regulaminu korzystania z gminnego kąpieliska w Karninie
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Deszczno
uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się pkt. 4 Regulaminu korzystania
z kąpieliska gminnego, który otrzymuje brzmienie:
„4. Kąpielisko strzeżone czynne jest sezonowo
od dnia 23 czerwca 2011r. do dnia 31 sierpnia
2011r. 7 dni w tygodniu Pn – Pt 1200–2000 oraz
So – Nd 1000 – 2000, gdy wywieszona jest biała
flaga.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Deszczno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tadeusz Koper
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UCHWAŁA NR VIII/32/11
RADY GMINY ŚWIDNICA
z dnia 30 maja 2011r.
w sprawie statutu Zespołu ds. Placówek Oświatowych w Świdnicy
Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.), art. 5 ust. 5, 7, 9 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r.
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz uchwały Nr I/7/97
z dnia 23 stycznia 1997r. Rady Gminy Świdnica
w sprawie utworzenia Zespołu ds. Placówek Oświatowych uchwala się:
STATUT ZESPOŁU
DS. PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Zespół ds. Placówek Oświatowych, zwany
dalej Zespołem, jest gminną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działającą
jako jednostka budżetowa Gminy Świdnica, utworzona do prowadzenia obsługi szkół, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Świdnica.
2. Nadzór nad funkcjonowaniem Zespołu sprawuje Wójt Gminy Świdnica.
3. Siedziba Zespołu mieści się przy ul. Długiej 25
w Świdnicy.

7. Ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 226, poz. 1675
z późn. zm.)
8. Niniejszego Statutu .
Rozdział 2
Zakres działalności
§ 3. Głównymi celami działania Zespołu są :
1. Prowadzenie obsługi finansowo – administracyjnej szkół, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Świdnica, tj.:
a) Zespołu Szkół w Świdnicy, w którego skład
wchodzą:
Gimnazjum w Świdnicy,
Szkoła Podstawowa w Świdnicy z filią
w Koźli.
b) Szkoła Podstawowa w Słonem.
2. Prowadzenie spraw z zakresu kultury, dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu.
3. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej i działalności Ochotniczych Straży
Pożarnych.
§ 4. Do zadań Zespołu należy w szczególności :

§ 2. Zespół funkcjonuje oraz wykonuje swoje zadania na podstawie:

1. W ramach obsługi, o której mowa w § 3 pkt 1,
należy w szczególności:

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

1) zapewnianie warunków dla prawidłowego
funkcjonowania szkół, w tym wyposażenia ich
w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt niezbędny
do pełnej realizacji programów nauczania, wychowania i innych zadań statutowych,

2. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572
z późn. zm.).
3. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn.
zm.).
4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.).
5. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.(Dz. U.
z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
6. Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie
przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 147,
poz. 1229 z późn. zm.).

2) przeprowadzanie przeglądów szkół celem oceny ich wyposażenia oraz kontroli stanu technicznego i sanitarnego,
3) organizowanie przetargów na bieżące remonty
budynków szkół oraz innych obiektów szkolnych, zakup opału itp.,
4) rozliczanie przeprowadzonych inwentaryzacji
mienia szkół,
5) pomoc w opracowywaniu arkuszy organizacyjnych szkół,
6) opracowywanie przy współudziale dyrektorów
szkół projektów rocznych planów finansowych
szkół,
7) obsługa finansowa szkół i Zespołu, w tym prowadzenie rachunków bankowych szkół za po-
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8) prowadzenie rozliczeń w zakresie dożywiania
uczniów w szkołach,
9) pełnienie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej i organizacyjnej przez dyrektorów szkół,
10) prowadzenie księgowości i sprawozdawczości
szkół oraz Zespołu,
11) wykonywanie
obowiązków
wynikających
z przepisów podatkowych (obliczanie, pobieranie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy) oraz przepisów o ubezpieczeniu społecznym i zdrowotnym, a także innych przepisów prawa,
12) wypłata wynagrodzeń, zasiłków i innych świadczeń pracownikom szkół i Zespołu oraz prowadzenie dokumentacji w zakresie świadczeń pracowniczych (np. karty wynagrodzeń, listy płac),
13) rozliczanie delegacji służbowych pracowników
szkół i Zespołu oraz prowadzenie stosownej
dokumentacji w tym zakresie,
14) opracowywanie zbiorczych projektów, planów
i analiz ekonomicznych oraz informacji w zakresie zadań oświatowych,
15) prowadzenie dokumentacji kadrowej dyrektorów szkół i pracowników Zespołu,
16) nadzór nad przestrzeganiem przez szkoły przepisów dotyczących bhp, nauki, wychowania
oraz opieki,
17) organizacja dowożenia uczniów do
w tym uczniów niepełnosprawnych,

szkół,

18) wykonywanie innych zadań mieszczących się
w zakresie obsługi szkół,
2. W ramach spraw o których mowa w § 3 pkt 2:

Poz. 1532

6) współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury
w Świdnicy przy organizacji imprez kulturalnych, rekreacyjnych i edukacyjnych dla mieszkańców gminy.
3. W ramach spraw o których mowa w § 3 pkt 3:
1) opracowywanie planów finansowych i nadzór
nad realizacją budżetu,
2) rozliczanie kart drogowych kierowców,
3) ubezpieczanie strażaków i pojazdów,
4) bieżąca współpraca z Ochotniczymi Strażami
Pożarnymi
5) współpraca z pracownikiem Urzędu Gminy odpowiedzialnym za sprawy obrony cywilnej,
6) koordynacja działań z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Świdnica.
Rozdział 3
Zarządzanie i organizacja
§ 5. 1. Zespołem kieruje kierownik, którego zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Świdnica.
2. Wójt Gminy Świdnica ustala wynagrodzenia
dla kierownika Zespołu zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
3. Kierownik działa jednoosobowo na podstawie
pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy
Świdnica.
4. Kierownik Zespołu w szczególności:
1) organizuje i nadzoruje pracę Zespołu,
2) odpowiada za realizację powierzonych zadań,
3) reprezentuje Zespół na zewnątrz,
4) wydaje zarządzenia wewnętrzne i instrukcje
służbowe oraz przepisy regulujące działalność
i organizację Zespołu,

1) opracowywanie planów finansowych i nadzór
nad realizacją budżetu,

5) odpowiada za prawidłową realizację statutowych zadań,

2) współpraca z działającymi w gminie organizacjami pozarządowymi,

6) zatrudnia i zwalnia pracowników Zespołu oraz
dokonuje wobec nich innych czynności z zakresu prawa pracy.

3) proponowanie zakresu zadań własnych gminy
do wykonania przez inne uprawnione podmioty,
4) sporządzanie umów i rozliczanie merytoryczne
zadań gminy zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w formie dotacji, zgodnie
z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
5) sprawowanie opieki merytorycznej nad gminnymi obiektami zabytkowymi,

5. Kierownik oraz pracownicy Zespołu ponoszą
odpowiedzialność za załatwianie spraw zgodnie
z przepisami i ustalonymi zasadami realizacji zadań
oraz za przestrzeganie dyscypliny budżetowej i zasad gospodarki.
§ 6. 1. Organizację wewnętrzną, szczegółowe zadania oraz zasady funkcjonowania Zespołu określa
Regulamin organizacyjny nadany przez Kierownika
Zespołu i zatwierdzony przez Wójta.
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2. Regulamin organizacyjny powinien być skonsultowany z dyrektorami jednostek oświatowych
objętych zakresem działania Zespołu.

z dotacji z budżetu gminy,
z dotacji celowych i innych w granicach
określonych ustawami.

Rozdział 4

Rozdział 5

Zasady gospodarki finansowej

Postanowienia końcowe

§ 7. 1. Zespół prowadzi gospodarkę finansową
na zasadach określonych w przepisach prawa dla
jednostek budżetowych oraz posiada wyodrębniony
rachunek bankowy.
2. Podstawą gospodarki finansowej Zespołu jest
roczny plan finansowy – plan dochodów i wydatków
opracowany przez kierownika i głównego księgowego Zespołu przy współudziale dyrektorów szkół
i jest on spójny z uchwałą budżetową Gminy Świdnica.
3. Plan finansowy Zespołu zatwierdza Wójt Gminy.
4. Zespół prowadzi samodzielnie działalność
administracyjno-biurową.
5. Mienie, w jakie wyposażony jest Zespół, stanowi mienie Gminy Świdnica, z tym że Kierownik
Zespołu dokonuje jednoosobowo czynności prawnych w zakresie zarządu tym mieniem z zachowaniem postanowień przepisu art. 47 ustawy, o której
mowa w § 2 pkt 1.

§ 8. Zespół używa pieczęci nagłówkowej z nazwą
w pełnym brzmieniu:
Zespół ds. Placówek Oświatowych
66-008 Świdnica ul. Długa 25
REGON 00054217800030 NIP 973-41-644
§ 9. Zmiany statutu wymagają stosownej uchwały Rady Gminy Świdnica.
§ 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie oraz Regulaminie, o którym mowa
w § 6 ust. 1, znajdują zastosowanie przepisy wskazane w § 2, za wyjątkiem pkt 8.
§ 11. Traci moc uchwała Rady Gminy Świdnica
Nr III/15/06 z dnia 20 kwietnia 2006r. w sprawie statutu Zespołu ds. Placówek Oświatowych.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Eliasz Madej

6. Środki finansowe Zespołu pochodzą:
z subwencji oświatowej,
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UCHWAŁA NR VIII/35/11
RADY GMINY ŚWIDNICA
z dnia 30 maja 2011r.
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w nim urządzeń
infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 40
ust. 3, 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn.
zm.), uchwala się co następuje:
§ 1. Określa się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Gmina
Świdnica, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,
a dotyczące:
1. prowadzenia robót w pasie drogowym;
2. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrze-

bami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
3. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
4. zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności
w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3.
§ 2. 1. Za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego o którym mowa w § 1 pkt. 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
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ELEMENT PASA DROGOWEGO
Jezdnia wraz z poboczem do 20% szerokości pasa drogowego
Jezdnia wraz z poboczem od 20% do 50% szerokości pasa drogowego
Jezdnia wraz z poboczem pow.50% szerokości pasa drogowego
Chodnik, plac, zatoka, ścieżka rowerowa
Pozostałe elementy pasa drogowego (rowy, zieleńce)
2. Dla prowadzonych robót – remontów i inwestycji własnych Gminy Świdnica w pasie drogowym
dróg gminnych, opłata za jego zajęcie wyniesie
0,01zł.

Poz. 1533, 1534
KATEGORIA DROGI - Drogi gminne
7,00 zł
7,00 zł
7,00 zł
7,00 zł
7,00 zł

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego o którym mowa w § 1 pkt. 2 ustala się następujące roczne stawki
opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętej
przez rzut poziomy umieszczonego „urządzenia”:
KATEGORIA DROGI
- Drogi gminne
2,00 zł

RODZAJ URZĄDZENIA
Sieci gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne
Linie energetyczne i telekomunikacyjne napowietrzne i kablowe wraz z urządzeniami towarzyszącymi
2. Przy umieszczaniu urządzeń obcych w ramach
zadań własnych gminy, nie związanych z funkcjonowaniem drogi, stawki określone w ust. 1 wynoszą
0,01zł.

50,00 zł

§ 4. Za zajęcie pasa drogowego o którym mowa
w § 1 pkt. 3 ustala się następujące dzienne stawki
opłat za 1m2 powierzchni:
KATEGORIA DROGI
- Drogi gminne
2,00 zł
2,00 zł

RODZAJ OBIEKTU
Stały obiekt handlowy, usługowy (kiosk, kontener, pawilon)
Inne obiekty stałe
Czasowy obiekt handlowy, usługowy, gastronomiczny (stoisko handlowe,
stoisko reklamowe, ogródek letni)
Reklama
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Świdnica.

Nr XI/78/09
30.12.2009r.

Rady

2,00 zł
2,00 zł
Gminy

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego. Po tym terminie traci moc uchwała

Świdnica

z

dnia

Przewodniczący Rady
Eliasz Madej
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UCHWAŁA NR X.85.2011
RADY GMINY ZIELONA GÓRA
z dnia 30 maja 2011r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Zielona
Góra
Na podstawie art. 14 ust. 5, w związku z art. 5c pkt
1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Świadczenia udzielane przez przedszkole
prowadzone przez Gminę Zielona Góra w zakresie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach, realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie,
na zasadach określonych w statucie przedszkola.

§ 2. 1. Świadczenia przedszkola, wykraczające
poza realizację podstawy programowej wychowania
przedszkolnego, obejmują zajęcia opiekuńczowychowawcze oraz dydaktyczne wspierające prawidłowy rozwój dziecka, zawierające w szczególności
elementy:
1) zajęć logopedycznych,
2) zajęć korygujących wady postawy oraz promujących zdrowy styl życia,
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3) zajęć przygotowujących dzieci do udziału
w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych,

Poz. 1534, 1535

wadzonych na życzenie rodziców przez inne niż
przedszkole podmioty.

4) zajęć umożliwiających realizację programów
autorskich i innowacyjnych poszerzających
podstawę programową,

4. Szczegółowy zakres, warunki realizacji oraz
zasady odpłatności za świadczenia, o których mowa
w ust. 1 określa umowa cywilnoprawna zawarta
pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka.

5) działań opiekuńczych dostosowanych do wieku, potrzeb i możliwości dziecka, zapewniających mu bezpieczne funkcjonowanie podczas
zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem,

§ 3. Opłata, o której mowa w § 2 ust. 2 w przypadku uczęszczania do przedszkola rodzeństwa ulega obniżeniu o 50% za drugie i każde kolejne dziecko.

6) gier i zabaw dostosowanych do wieku i możliwości dziecka.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zielona Góra.

2. Za każdą rozpoczętą godzinę korzystania
dziecka ze świadczeń, o których mowa w ust. 1,
ustala się opłatę w wysokości 1,00zł.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą od 1 września 2011r.

3. Opłata, o której mowa w ust. 2 nie obejmuje
kosztów wyżywienia oraz zajęć dodatkowych, pro-

Przewodniczący Rady
Jacek Rusiński
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UCHWAŁA NR X.86.2011
RADY GMINY ZIELONA GÓRA
z dnia 30 maja 2011r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze do
prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących pomocy
materialnej o charakterze socjalnym
Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 90m
ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.
zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Upoważnia się Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze do
prowadzenia postępowania oraz do wydawania
decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących
przyznawania świadczeń pomocy materialnej o cha-

rakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie Gminy Zielona Góra.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zielona Góra.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od dnia
1 sierpnia 2011 roku.
Przewodniczący Rady
Jacek Rusińsli
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UCHWAŁA NR X.87.2011
RADY GMINY ZIELONA GÓRA
z dnia 30 maja 2011r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Zielona Góra
Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy
Zielona Góra, w tym:
1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego,
2) formy udzielania stypendium szkolnego,
3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,
4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) dochodzie miesięcznym na członka rodziny
ucznia – należy przez to rozumieć dochód ustalony na zasadach określonych w art. 8 ust. 3 –
13 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362
z późn. zm.),
2) kryterium dochodowym na osobę w rodzinie –
należy przez to rozumieć kwotę, o której mowa
w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca
2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r.
Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),
3) rodzinie – należy przez to rozumieć osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające
w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące
i gospodarujące,
4) ustawie o świadczeniach rodzinnych – należy
przez to rozumieć ustawę z dnia 28 listopada
2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U.
z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.),
5) ustawie o systemie oświaty – należy przez to
rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.).
Rozdział 2
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego
oraz jego formy
§ 3. 1. W zależności od dochodu na osobę w rodzinie, miesięczna wysokość stypendium szkolnego
ustalana jest następująco:

1) przy dochodzie miesięcznym na członka rodziny ucznia wynoszącym do 80% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, stypendium
ustala się w wysokości 150% kwoty, o której
mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych,
2) przy dochodzie miesięcznym na członka rodziny ucznia wynoszącym powyżej 80% i nie przekraczającej 100% kryterium dochodowego na
osobę w rodzinie, stypendium ustala się w wysokości 100% kwoty, o której mowa w art. 6
ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.
2. Stypendium szkolne może być realizowane
w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo,
z tym, że wówczas łączna wysokość stypendium
szkolnego stanowi wielokrotność wysokości miesięcznej.
3. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium
o charakterze socjalnym ze środków publicznych,
może otrzymać stypendium szkolne w wysokości,
która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza
dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6
ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych,
a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich,
nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów
pracowników służb społecznych osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy
o świadczeniach rodzinnych.
§ 4. Stypendium szkolne może być udzielane
w formie:
1) częściowego lub całkowitego pokrycia kosztów
udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia organizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności udziału w:
a) wyrównawczych zajęciach edukacyjnych, zajęciach logopedycznych, zajęciach dla dysgrafików, dyslektyków,
b) innych przedsięwzięciach realizowanych
przez szkołę m.in. wyjazdy do kina, teatru, na
basen, wycieczki szkolne, zielone szkoły,
c) zajęciach rozwijających wiedzę i zainteresowania uczniów, m.in. nauka języków obcych,
zajęcia muzyczne, sportowe, informatyczne,
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym,
w tym w szczególności zakupu:
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a) podręczników, lektur, encyklopedii, słowników, atlasów, książek do nauki języka obcego, edukacyjnych programów multimedialnych,
b) plecaka, tornistra, kalkulatora, innych artykułów i przyborów szkolnych,
c) sprzętu komputerowego, oprogramowania,
drukarek, tuszy i tonerów do drukarek,

Poz. 1536

§ 6. 1. Stypendium szkolne udzielone w formie
określonej w § 4 pkt 1, realizowane jest przez:
1) zapłatę należności za udział ucznia w zajęciach,
przelewem na rachunek bankowy podmiotu
organizującego te zajęcia,
2) refundację kosztów udziału ucznia w zajęciach
na podstawie przedstawionych oryginałów faktur, rachunków lub innych dokumentów potwierdzających poniesione opłaty m.in. zaświadczeń dyrektora szkoły lub innej instytucji
prowadzącej zajęcia.

d) stroju gimnastycznego, w którego skład mogą wchodzić: spodenki sportowe, koszulka
sportowa, bluza sportowa, spodnie sportowe, dres, strój kąpielowy, czepek i okulary
pływackie, obuwie typu sportowego,

2. Stypendium szkolne udzielane w formie rzeczowej określonej w § 4 pkt 2, udzielane jest przez:

e) stroju galowego, w którego skład może
wchodzić odzież i obuwie (jeden komplet na
rok szkolny),

1) dostarczenie uczniowi za pośrednictwem szkoły, do której uczęszcza, wymaganych podręczników i pomocy szkolnych,

f)

2) refundację kosztów poniesionych na zakup
podręczników i pomocy szkolnych na podstawie przedstawionych oryginałów faktur i rachunków, przy czym kwota wydana na zakup
stroju gimnastycznego, o którym mowa w § 4
pkt 2 lit. d nie może przekroczyć 50% kwoty
przyznanego stypendium szkolnego.

niezbędnego wyposażenia miejsca do nauki
w domu: biurko, krzesło, lampka do biurka,

g) przyrządów i odzieży niezbędnych na zajęcia
praktyczne realizowane w szkołach o profilu
zawodowym,
h) innych pomocy niezbędnych do udziału
w dodatkowych zajęciach edukacyjnych,
np. instrumenty muzyczne, mikroskop,
3) pokrycia kosztów związanych z pobieraniem
nauki poza miejscem zamieszkania przez
uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, w tym w szczególności:
a) pokrycia kosztów zakwaterowania (internat,
bursa, kwatera prywatna),
b) pokrycia kosztów dojazdu do szkoły środkami komunikacji zbiorowej,
4) świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający świadczenie uzna, że przyznanie stypendiów w formach, o których mowa w pkt 1 – 3
nie jest możliwe lub celowe.
Rozdział 3
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego
§ 5. 1. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze w terminach określonych
w ustawie o systemie oświaty.
2. Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć:
1) zaświadczenia o uzyskanych dochodach netto
wszystkich członków rodziny, w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został
wniosek,
2) zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły ucznia,
ubiegającego się o stypendium szkolne.

3. Stypendium szkolne udzielone w formie określonej w § 4 pkt 3 lit. a, realizowane jest przez:
1) zapłatę należności za zakwaterowanie przelewem na rachunek bankowy podmiotu zapewniającego zakwaterowanie,
2) refundację kosztów poniesionych na zakwaterowanie ucznia na podstawie przedstawionych
oryginałów faktur, rachunków lub innych dokumentów potwierdzających poniesione opłaty.
4. Stypendium szkolne udzielone w formie określonej w § 4 pkt 3 lit. b, realizowane jest przez refundację kosztów biletów miesięcznych lub jednorazowych na podstawie przedstawionych dokumentów
(oryginałów faktur, rachunków za ich zakup lub oryginałów tychże biletów).
5. Stypendium szkolne udzielone w formie określonej w § 4 pkt 4 jest wypłacane w kasie Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze lub
przekazywane na rachunek bankowy wnioskodawcy.
6. W przypadku przyznania stypendium szkolnego uczniowi z rodziny niewydolnej społecznie organ
przyznający świadczenie, może upoważnić pedagoga szkolnego lub dyrektora szkoły do realizacji przyznanego uczniowi stypendium szkolnego.
Rozdział 4
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego
§ 7. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji
materialnej z powodu zdarzenia losowego.
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§ 8. Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi
przyznanie zasiłku są w szczególności:

w Zielonej Górze w terminie wskazanym w ustawie
o systemie oświaty.

1) śmierć członka najbliższej rodziny ucznia
wspólnie zamieszkującego i gospodarującego,

Rozdział 5

2) wypadek, nieuleczalna lub ciężka, długotrwała
choroba ucznia, rodzica lub innego członka rodziny wspólnie zamieszkującego i gospodarującego,
3) pożar lub zalanie mieszkania, domu,
4) kradzież mienia rodziny,
5) zniszczenie, kradzież lub zagubienie podręczników, pomocy szkolnych,
6) klęski żywiołowe,
7) inne, niespodziewane zdarzenia powodujące
straty materialne lub w drastyczny sposób obniżające dochód rodziny ucznia.

Postanowienia końcowe
§ 10. Traci moc uchwała Nr XXX/251/09 Rady
Gminy Zielona Góra z dnia 22 czerwca 2009r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zielona Góra (Dz. Urz. Woj.
Lub. Nr 84, poz. 1127).
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zielona Góra.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od
dnia 1 sierpnia 2011r.
Przewodniczący Rady
Jacek Rusiński

§ 9. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego
składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
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UCHWAŁA NR X.88.2011
RADY GMINY ZIELONA GÓRA
z dnia 30 maja 2011r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym
wymiarze godzin
Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91d
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, ustala się według wzoru:
W = (x1 + x2 + ... + xn) / (x1/y1 + x2/y2 + ... + xn/yn),
gdzie:
W - tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć
nauczyciela,
x1, x2, xn - liczba godzin przydzielonych nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym szkoły w ramach
różnych stanowisk,

y1, y2, yn – tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określona w art. 42 ust. 3 Karty
Nauczyciela dla poszczególnych stanowisk nauczycieli.
2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin,
obliczony w sposób określony w ust. 1 w ułamku
dziesiętnym, zaokrągla się do pełnych godzin w ten
sposób, że część godziny do 0,5 pomija się, a co
najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zielona Góra.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jacek Rusiński
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UCHWAŁA NR X/46/11
RADY GMINY BLEDZEW
z dnia 31 maja 2011r.
w sprawie określenia wysokości i warunków udzielania bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Bledzew
Na podstawie art. 4 ust. 7 pkt 2, ust. 11 pkt 2
i ust. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459
ze zm.) Rada Gminy Bledzew uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się bonifikatę od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459
ze zm.).

§ 3. Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
o której mowa w § 1 ust. 1 jest jednorazowa, płatna
w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała
się ostateczna, z zastrzeżeniem odsetek ustawowych
w przypadku zwłoki.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bledzew.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Dawidowicz

2. Wysokość bonifikaty wynosi 90% opłaty ustalonej na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy, o której
mowa w ust. 1.
§ 2. Bonifikaty nie udziela się, jeżeli użytkownik
wieczysty posiada zadłużenie wobec Gminy Bledzew.

===================================================================================
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UCHWAŁA NR VI/41/2011
RADY GMINY TRZEBIEL
z dnia 31 maja 2011r.
w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miejscowości Trzebiel (Rondo Jana Pawła II)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy
Trzebiel uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Nadaje się rondu położonemu w miejscowości Trzebiel na skrzyżowaniu dróg: – krajowej
Nr 12, gminnej wewnętrznej i powiatowej Nr 1108 F
nazwę „Rondo Jana Pawła II”.
2. Rondo, o którym mowa w ust. 1, ilustruje szkic
sytuacyjny stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Trzebiel.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Zbigniew Kubiak
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UCHWAŁA NR VI/42/2011
RADY GMINY TRZEBIEL
z dnia 31 maja 2011r.
w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez
Wójta Gminy Trzebiel
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

1) oferty ogłoszonej publicznie;

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady wnoszenia, cofania i zbywania przez Gminę Trzebiel
udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego.

3) rokowań na podstawie publicznego zaproszenia do rokowań.

§ 2. 1. Upoważnia się Wójta do wnoszenia do
spółek w zamian za obejmowane udziały lub akcje,
wkładów pieniężnych w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy na dany rok budżetowy.
2. Upoważnia się Wójta do wnoszenia do spółek,
w zamian za obejmowane udziały, wkładów niepieniężnych (aportów).
3. Gmina Trzebiel może w szczególności obejmować udziały w spółkach już istniejących, do których przystępuje oraz w spółkach tworzonych przez
Gminę.
4. Wniesienie wkładu niepieniężnego w celu pokrycia udziałów w spółkach musi być poprzedzone
wyceną wnoszonego mienia komunalnego. Wycena
ta musi być dokonana przez biegłego rzeczoznawcę
posiadającego wymagane uprawnienia do wyceny
majątku będącego przedmiotem wkładu niepieniężnego.
5. Wnoszenie wkładów i obejmowanie udziałów
lub akcji w zamian za wkłady niepieniężne następuje
po zasięgnięciu opinii Rady Gminy Trzebiel.
§ 3. Postanowienia § 2 stosuje się odpowiednio
do wnoszenia wkładów w celu podwyższenia kapitału zakładowego spółki, które następuje przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów już istniejących lub ustanowienie nowych.
§ 4. 1. Upoważnia się Wójta do cofania udziałów
w spółkach.
2. Wycofanie udziałów przez Gminę Trzebiel następuje wyłącznie w drodze ich umorzenia, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037
z późn. zm.).
§ 5. 1. Upoważnia się Wójta do zbywania udziałów w spółkach.
15 40

2. Udziały są zbywane w trybie:
2) przetargu publicznego;

3. Udziały mogą być także zbywane na rzecz
spółki, w której Gmina Trzebiel je posiada, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 15 września 2000r.
Kodeks spółek handlowych.
4. Tryb publiczny wymaga ogłoszenia oferty publicznej, zaproszenia do rokowań lub zaproszenia do
przetargu publicznego co najmniej w jednym dzienniku ogólnopolskim.
5. Rada Gminy Trzebiel może wyrazić zgodę na
zastosowanie innego trybu niż wymieniony w ust. 1
i 2, jeżeli taki tryb przewidują przepisy prawa.
§ 6. 1. Czynności związane z wnoszeniem, cofaniem oraz zbywaniem udziałów, wykonuje Wójt
Gminy Trzebiel.
2. Zbycie udziałów w spółkach przez Wójta Gminy Trzebiel w trybie, o którym mowa w § 5 ust. 2
może odbywać się wyłącznie za zgodą Rady Gminy
Trzebiel.
§ 7. O każdym wniesieniu, cofaniu albo zbyciu
udziałów Wójt informuje Radę Gminy Trzebiel na jej
najbliższej sesji następującej po wniesieniu, cofnięciu bądź zbyciu udziałów. Informacja zawiera dane
o ilości oraz wartości wniesionych, cofniętych lub
zbytych udziałów, a także do jakiej spółki zostały
wniesione, z jakiej spółki zostały cofnięte lub komu
zostały zbyte, a także jakie obowiązki, korzyści lub
uprawnienia dla Gminy powstaną z tego tytułu.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Trzebiel.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Zbigniew Kubiak
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UCHWAŁA NR VIII/35/2011
RADY GMINY LUBISZYN
z dnia 3 czerwca 2011r.
w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mające
charakter cywilnoprawny przypadające gminie i podległym jej jednostkom organizacyjnym
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 59 ust. 1,
2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Ustala się szczegółowo zasady umarzania,
odraczania terminu spłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych gminy mających charakter cywilnoprawny, wobec osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej
„dłużnikami”.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) należności – rozumie się przez to należność
pieniężną przypadającą od jednego dłużnika
lub dłużników solidarnych wraz z należnymi
odsetkami i kosztami ubocznymi według stanu
w chwili podejmowania decyzji, a jeżeli należność główna została zapłacona – rozumie się
odsetki za zwłokę i należności uboczne,
2) decyzji – rozumie się przez to wyrażone na piśmie oświadczenie woli wójta lub kierownika
jednostki organizacyjnej gminy,
3) umowie – rozumie się przez to wyrażone na piśmie oświadczenie woli złożone przez dłużnika
i wierzyciela.
§ 3. 1. Należność może być umorzona w całości
lub części , jeżeli :
1) nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie
pozostawiając spadkobierców, pozostawił majątek o wartości niższej niż wartość zadłużenia,
2) po przeprowadzeniu postępowania egzekucyjnego stwierdzono jego bezskuteczność i dalsze
postępowanie egzekucji nie rokuje ściągnięcia
wierzytelności,
3) na podstawie czynności wyjaśniających zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty
wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji
wierzytelności,
4) należności nie ściągnięto w toku zakończonego
postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,
5) zachodzą inne ważne okoliczności.

2. Umorzenie należności określonej w ust. 1
pkt 5 może nastąpić wyłącznie na wniosek dłużnika,
w pozostałych przypadkach z urzędu.
§ 4. 1. W przypadkach uzasadnionych względami
społecznymi lub ważnym interesem dłużnika, na
wniosek dłużnika można odroczyć termin zapłaty
całości lub części należności albo należność rozłożyć
na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze
dłużnika oraz uzasadniony interes Gminy lub jednostki organizacyjnej.
2. Należność z tytułu zagarnięcia mienia nie może być umorzona.
3. Umorzenie należności, za które odpowiadają
dłużnicy solidarnie może nastąpić , gdy okoliczności
umorzenia zachodzące do wszystkich zobowiązanych.
§ 5. Od należności, których termin zapłaty odroczono lub rozłożono na raty nie pobiera się odsetek
za zwłokę za okres od odroczenia terminu płatności
lub rozłożenia należności na raty do upływu terminów zapłaty określonego w decyzji lub umowie.
§ 6. Jeżeli dłużnik nie spłacił w terminie pełnej
wysokości chociażby jednej raty ustalonej w decyzji
lub umowie albo nie otrzymał terminu odroczenia
pozostała do zapłaty wierzytelność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami za zwłokę,
w tym również odsetkami, o których mowa w § 5.
§ 7. 1. Do umarzania należności, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania płatności na raty upoważnieni są:
a) Wójt Gminy – jeżeli wartość należności nie
przekracza 20 krotności kwoty przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej w roku poprzedzającym podjęcie
decyzji ogłoszonego w Monitorze Polskim
przez Prezesa GUS dla celów naliczania odpisów na ZFSS,
b) Rada Gminy – w pozostałych przypadkach.
§ 8. 1. Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy
sprawozdanie dotyczące zakresu umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg.
2. Sprawozdanie, którym mowa w ust. 1 składane jest wg stanu na dzień 30 czerwca i 31 grudnia
każdego roku, w terminach obowiązujących do składania informacji za I półrocze i wykonania budżetu
wg wzoru określonego przez Radę Gminy.
§ 9. W stosunku do dłużników będących przedsiębiorcami stosowanie umorzeń, odraczanie lub
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rozkładanie na raty spłaty należności stanowiących
pomoc publiczna odbywać się będzie w ramach
pomocy de minimis z uwzględnieniem warunków
określonych w rozporządzeniu Komisji (WE)
Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie
stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 3792 28 grudnia 2006r.)

wie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy z tytułu należności pieniężnych,
do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu
tych
należności,
zmieniona
uchwałą
Nr XXVI/216/2008 Rady Gminy Lubiszyn z dnia
5 grudnia 2008 roku.

§ 10. Wójt Gminy może przekazać uprawnienia,
o których mowa w § 8 pkt 1 lit a kierownikowi jednostki organizacyjnej Gminy.

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

Przewodniczący Rady
Artur Terlecki

§ 12. Traci moc uchwała Rady Gminy Lubiszyn
Nr XXXIX/310/06 z dnia 29 września 2006r. w spra-

===================================================================================
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UCHWAŁA NR VIII/36/2011
RADY GMINY LUBISZYN
z dnia 3 czerwca 2011r.
w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lubiszyn
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a oraz art. 40
ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 13 ust. 1, art. 15,
art. 25 ust. 1, art. 34, art. 37 ust. 2, 4 oraz art. 68
ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r.
Nr 102, poz. 651 ze zm.) Rada Gminy Lubiszyn
uchwala, co następuje:

przedmiotem sprzedaży, zamiany zrzeczenia się,
oddania w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Rozdział 1

2) wnoszenie nieruchomości jako wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek,

Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Radzie Gminy – należy przez to rozumieć Radę
Gminy Lubiszyn
2) Wójcie Gminy – należy przez to rozumieć Wójta
Gminy Lubiszyn
3) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Lubiszyn
4) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651
ze zm.)
5) Urządzeniach infrastruktury technicznej – należy przez to rozumieć drogi wybudowane pod
ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewody lub
urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, elektryczne, gazowe i telekomunikacyjne.
Rozdział 2
Zasady gospodarowania nieruchomościami
§ 2. Nieruchomości stanowiące własność lub
prawo użytkowania wieczystego Gminy mogą być
przedmiotem obrotu. W szczególności mogą być

§ 3. Do wyłącznej kompetencji Rady Gminy należy wyrażanie zgodny na
1) darowiznę nieruchomości,

3) sprzedaż nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego
za cenę niższą niż ich wartość rynkowa,
4) dokonywanie zamiany prawa własności nieruchomości ze Skarbem Państwa oraz jednostkami samorządu terytorialnego bez obowiązku
dokonywania dopłat w przypadku różnicy wartości zamiennych nieruchomości,
5) udzielanie bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości zbywanych na rzecz najemcy lokalu
mieszkalnego.
§ 4. Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje Wójt w oparciu o przepisy ustawy oraz zasady określone w niniejszej uchwale.
Rozdział 3
Nabywanie nieruchomości
§ 5. 1. Nabywanie nieruchomości może następować w celu realizacji zadań własnych.
2. Wójt Gminy może nabywać nieruchomości,
bez konieczności uzyskania zgody Rady Gminy na
ich nabycie:
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1) na cele związane z realizacją zadań własnych
Gminy,
2) na cele publiczne uzasadniające wywłaszczenie,
3) na tworzenie gminnego zasobu nieruchomości,
w celu realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem i rozwojem gminy,
4) w formie darowizny lub nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy,
5) w następstwie wykonania prawa pierwokupu,
6) udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zbywanych na rzecz najemcy, jako
lokal mieszkalny.
Rozdział 4
Zbywanie nieruchomości
§ 6. Wójt Gminy może zbywać nieruchomości
stanowiące własność lub prawo użytkowania wieczystego Gminy:
1) W drodze przetargu – nieruchomości zabudowane i przewidziane pod zabudowę – zgodnie
ze Studium uwarunkowań i kierunków gospodarowania gminy Lubiszyn, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub
decyzją o warunkach zabudowy .
2) W trybie bezprzetargowym – nieruchomości,
których sprzedaż jest ustawowo zwolniona
z obowiązku przetargowego trybu zbycia,
§ 7. Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze
przetargu nieruchomości przeznaczone pod realizację urządzeń infrastruktury technicznej albo innych
celów publicznych – jeżeli cele te będą realizowane
przez podmioty, dla których są to cele statutowe
i których dochody przeznacza się w całości na działalność statutową.
Rozdział 5
Obciążanie nieruchomości
§ 8. 1. Wójt Gminy może obciążać nieruchomości stanowiące własność Gminy prawem użytkowania , służebnością gruntową, drogową i osobistą
oraz służebnością przesyłu.
2. Wynagrodzenie z tytułu obciążeń określa Wójt
Gminy na podstawie analizy stopnia ograniczenia
obciążanej nieruchomości lub wartości określonej
przez rzeczoznawcę majątkowego.
3. Obciążenia na rzecz Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego mogą być ustanowione nieodpłatnie bądź na zasadzie określonej
w pkt. 2.
4. Wynagrodzenie z tytułu obciążeń może być
wnoszone jednorazowo przed ich ustanowieniem,
cyklicznie lub ratalnie w terminach ustalonych przez
strony .

Poz. 1542
Rozdział 6
Wydzierżawianie i użyczanie nieruchomości

§ 9. Wójt Gminy może wydzierżawiać, wynajmować lub użyczać nieruchomości stanowiących
własność Gminy, na czas oznaczony dłuższy niż
3 lata lecz nie dłuższy niż 10 lat, jak również w przypadku, gdy po umowie dzierżawy, najmu, użyczenia
zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają
kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama
nieruchomość.
§ 10. Wójt Gminy może wydzierżawiać w trybie
przetargowym na okres dłuższy niż 3 lata lecz nie
dłuższy niż 10 lat – nieruchomości przeznaczone na
cele nierolnicze oraz grunty użytkowane na cele
rolnicze.
1) na cele prowadzenia działalności niezarobkowej, a w szczególności charytatywnej, kulturalnej i oświatowej,
2) na rzecz klubów i stowarzyszeń sportowych
z terenu Gminy Lubiszyn,
3) na cele handlowe, usługowe, składowe, magazynowe, reklamowe, parkingowe, dróg dojazdowych, placów manewrowych.
4) na posadowienie garażu tymczasowego,
5) na rzecz samorządowych jednostek organizacyjnych na cele związane z ich działalnością,
6) na cele rolnicze,
7) wydzierżawiania gruntów pod drobne uprawy
ogrodnicze,
8) o których mowa w pkt. 1 – 8, gdy po umowie
zawartej z tym samym podmiotem zawierana
jest kolejna umowa na tę samą nieruchomość.
§ 11. Wójt Gminy może użyczyć na czas określony do 3 lat – nieruchomości gruntowe:
1) pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej – na czas budowy,
2) na cele publiczne,
3) na cele nierolnicze w celu realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem i rozwojem gminy,
4) zabudowane i niezabudowane, z przeznaczeniem na prowadzenie niezarobkowej działalności charytatywnej, opiekuńczej, oświatowej,
kulturalnej, leczniczej, wychowawczej, sportowej lub turystyczne.
5) o której mowa w pkt. 1 – 4, gdy po umowie zawartej z tym samym podmiotem zawierana jest
kolejna umowa na tę samą nieruchomość, o ile
jest to niezbędne do realizacji celu, na który
nieruchomość została użyczona.
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§ 12. 1. Wójt Gminy może oddawać lokale użytkowe w najem osobom prawnym, osobom fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej na podstawie umowy
najmu.

zawarcia pierwszej umowy najmu przedmiotowego
lokalu.

2. Wójt Gminy może odstąpić od trybu przetargowego przy najmie lokali użytkowych w następujących w przypadkach:

§ 13. Traci moc uchwała Nr VIII/48/2007 Rady
Gminy Lubiszyn z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie
określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lubiszyn.

1) wynajmowania dotychczasowemu najemcy,
2) oddania lokalu w najem jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej
i stowarzyszeniom, na cele związane z ich działalnością statutową.
3. Zawierania umów najmu z dotychczasowym
najemcą lokalu użytkowego na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, ale nie dłuższy niż 10 lat, licząc od dnia

Rozdział 7
Postanowienia końcowe

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lubiszyn.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Artur Terlecki
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UCHWAŁA NR VIII/37/2011
RADY GMINY LUBISZYN
z dnia 3 czerwca 2011r.
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Lubiszyn
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15, art. 40 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz 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.) Rada Gminy Lubiszyn uchwala co następuje:
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Uchwała ma zastosowanie do mieszkaniowego zasobu Gminy Lubiszyn.
2. Mieszkaniowy zasób gminy to lokale stanowiące własność i lokale wynajęte od Polskich Kolei
Państwowych - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu.
§ 2. 1. Gmina Lubiszyn realizuje potrzeby mieszkaniowe mieszkańców gminy zamieszkujących
w granicach administracyjnych gminy.
2. Przez osoby zamieszkujące w granicach administracyjnych gminy należy rozumieć osobę posiadającą na terenie gminy centrum życiowe
i prowadzącą na tym terenie gospodarstwo domowe, która może wykazać się w szczególności : zameldowaniem na pobyt stały lub czasowy na terenie
gminy, zatrudnieniem w granicach gminy, a w przypadku osób bezdomnych, zaświadczeniem lub innym odpowiednim dokumentem potwierdzającym
zamiar stałego pobytu na terenie gminy.

Rozdział 2
Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Lubiszyn oraz
kryteria kwalifikacji wniosków
§ 3. 1. Ubieganie się o mieszkanie rozpoczyna
się od złożenia przez zainteresowanego wniosku
o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy
Lubiszyn.
2. Rejestracja wniosku w Urzędzie Gminy Wydział Spraw Gospodarczych.
3. Zaopiniowanie wniosku przez Społeczną Komisję Mieszkaniową powołaną przez Wójta Gminy
Lubiszyn.
4. Osoby których wniosek pozytywnie został zaopiniowany przez Społeczną Komisję Mieszkaniową
zostają dopisane do istniejącej listy oczekujących na
przydział lokali na czas nieoznaczony i lokali socjalnych.
5. Tryb przyjmowania i rozpatrywania wniosków
jest jawny. Jawność postępowania ma na celu realizację kontroli społecznej.
§ 4. 1. Kryteria kwalifikacji wniosków:
1) o przydział mieszkania komunalnego mogą
ubiegać się osoby pełnoletnie, zamieszkujące
na terenie Gminy Lubiszyn, spełniające łącznie
następujące warunki:
a) brak samodzielnego mieszkania (nie posiadanie tytułu prawnego do lokalu mieszkalne-
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go lub nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym),
b) zagęszczenie w lokalu, w którym na członka
gospodarstwa domowego przypada mniej
niż 5m2 ogólnej powierzchni pokoi lub
mieszkanie w lokalu nie spełniającym wymogów pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,
c) dochód brutto wszystkich członków gospodarstwa domowego w przeliczeniu na jednego członka rodziny osiągnięty przez okres
3 miesięcy poprzedzających kwalifikację
wniosków nie przekracza 100% najniższej
emerytury w gospodarstwie wieloosobowym
i 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,
2) o przydział lokalu socjalnego mogą ubiegać się
osoby pełnoletnie, zamieszkujące na terenie
gminy Lubiszyn spełniające następujące warunki:
a) brak samodzielnego mieszkania, (nie posiadanie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego),
b) zagęszczenie lokalu, w którym na członka gospodarstwa domowego przypada mniej niż
5m2 ogólnej powierzchni pokoi lub mieszkanie w lokalu nie spełniającym wymogów
pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,
c) dochód brutto wszystkich członków gospodarstwa domowego w przeliczeniu na jednego członka rodziny osiągnięty przez okres
3 miesięcy poprzedzających kwalifikację
wniosków nie przekracza 50% najniższej
emerytury w gospodarstwie wieloosobowym
i 75% najniższej emerytury w gospodarstwie
jednoosobowym.
2. Przez najniższą emeryturę należy rozumieć
kwotę najniższej emerytury ogłoszonej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
3. Przez dochód brutto, rozumie się dochód, wynikający z sumy wszystkich dochodów brutto,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych,
(Dz.U. Nr 71, poz. 734 ze zm.) uzyskany przez wnioskodawcę i członków jego gospodarstwa domowego, zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania.
Rozdział 3
Kryteria wyboru osób, którym przysługuje
pierwszeństwo zawarcia umowy lokalu na czas
nieoznaczony i lokalu socjalnego.
§ 5. 1. Osoby ubiegające się o przydział lokalu
z zasobu mieszkaniowego Gminy Lubiszyn ujęte są
na listach:
a) uprawnionych do ubiegania się o przydział
lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony,
b) uprawnionych do ubiegania się o przydział
lokalu socjalnego.

Poz. 1543

2. Przyjmuje się zasadę, że umowa najmu może
być zawarta z osobą oczekującą na listach przydziału
lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony i lokalu
socjalnego.
3. Przed dokonaniem przydziału lokalu dokonuje
się sprawdzenia sytuacji materialnej i rodzinnej
wnioskodawcy zgodnie z § 4.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
Wójt Gminy Lubiszyn może podjąć decyzję o zawarciu umowy najmu z osobą nie będącą na liście.
§ 6. 1. Osoba umieszczona na jednej z list wymienionych w § 5 ust. 1, która bezpodstawnie dwukrotnie odmówiła zawarcia umowy najmu wskazanego lokalu mieszkalnego zostaje skreślona z listy,
zachowując prawo do ponownego ubiegania się
o umieszczenie na liście, zgodnie z zasadami przyjętymi niniejszą uchwałą.
2. Oczekujący na jednej z list wymienionych
w § 5 ust. 1, który przedłoży wyrok o rozwodzie,
pozostający opiekunem dzieci pozostaje na tej samej pozycji, a osoba samotna zostaje dopisana na
koniec listy. W przypadku rodziny bezdzietnej pozostaje na tej pozycji wnioskodawca, a były współmałżonek zostaje dopisany na koniec listy.
3. Skreślenie z listy uprawnionych do ubiegania
się o przydział lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego następuje w przypadku
ustalenia, że:
a) dane zawarte we wniosku o przydział mieszkania są nieprawdziwe,
b) wnioskodawca lub jego współmałżonek posiada tytuł prawny do innego lokalu lub posiada
nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym,
c) wnioskodawca nie poinformował gminy
o zmianie miejsca pobytu (zmiana adresu zamieszkania).
4. Listy uprawnionych do ubiegania się o przydział podlegają weryfikacji jeden raz w roku w miesiącu listopadzie.
5. Liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego wnioskodawcy, umieszczona na
liście ulega zmianie:
a) na podstawie aktu urodzenia, jeżeli urodziło
się dziecko,
b) na podstawie aktu zgonu, jeżeli zmarł członek
rodziny,
c) na podstawie aktu małżeństwa, jeżeli osoba
uprawniona lub członek jej rodziny zawarł
związek małżeński
d) d) w innych sytuacjach
wniosek strony.

na

uzasadniony

6. W przypadkach określonych w ust. 5 bada się
warunki mieszkaniowe i materialne rodziny wg stanu na dzień wprowadzenia zmiany w wykazie.
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§ 7. Przydział lokalu z zasobu mieszkaniowego
Gminy Lubiszyn następuje dla osób znajdujących
się na listach:
1) uprawnionych do ubiegania się o przydział lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony,
2) uprawnionych do ubiegania się o przydział lokalu socjalnego,

Poz. 1543

4. Uprawnienie, o którym mowa w ust.3, przysługuje również w stosunku do osób, wobec których
sąd orzekł eksmisję z uwagi na zadłużenie w opłatach za używanie lokalu, a osoby te po wydaniu wyroku sądowego uregulowały wszystkie należności
wobec gminy łącznie z kosztami dochodzenia tych
należności, a osoba ta spełnia warunki przydziału
lokalu określone w § 4.

3) uprawnionych do otrzymania lokalu socjalnego
na podstawie wyroku sądowego.

Rozdział 4

§ 8. 1. Umowę najmu na mieszkanie komunalne
zawiera się na czas nieoznaczony.

§ 10. 1. Zamiana lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Lubiszyn może być
dokonana jako wzajemna zamiana dwóch najemców
tych zasobów.

2. Umowę najmu lokalu socjalnego zawierane są
na okres jednego roku z możliwością przedłużenia
na następny okres, jeżeli najemca lokalu znajduje się
w sytuacji uzasadniającej zawarcie takiej umowy.
3. Umowę najmu zawiera się po udokumentowaniu przez osobę, której zaproponowano przydział
lokalu, dochodów członków gospodarstwa domowego umożliwiających zawarcie przedmiotowej
umowy.
4. Umowę najmu lokalu mieszkalnego na czas
nieoznaczony zawiera się z najemcą po wpłaceniu
obowiązującej kaucji mieszkaniowej.
5. W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego określonego w § 4 ust. 1 pkt. 2 lit. c przez
osoby, którym umowy najmu lokalu socjalnego wygasły, gmina może zawrzeć nową umowę na warunkach obowiązujących dla lokali na czas nieoznaczony.
§ 9. 1. Wypowiadanie umów najmu odbywać się
będzie zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie
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.).
2. Gmina może wycofać wypowiedzenie umowy
najmu za posiadanie zaległości czynszowych tylko
w przypadku całkowitego uregulowania należności
czynszowych przed zapadnięciem wyroku.
3. Wójt Gminy może podjąć decyzję o ponownym zawarciu umowy najmu dotychczas zajmowanego lokalu z osobą, która utraciła tytuł prawny do
jego zajmowania wskutek wypowiedzenia z uwagi
na zadłużenie w opłatach za używanie lokalu, jeżeli
osoba ta uregulowała wszystkie należności wobec
gminy łącznie z kosztami dochodzenia tych należności i spełnia warunki przydziału lokalu określone
w § 4.

Zamiany

2. Warunkiem dokonania zamiany lokalu jest posiadanie tytułu prawnego do lokalu stanowiącego
przedmiot zamiany.
3. Zamiana lokalu dokonywana jest na pisemny
wniosek najemcy.
4. Gmina może zaproponować zamianę lokalu
na czas nieoznaczony na lokal socjalny najemcy
zalęgającemu z opłatami czynszowymi przed
wszczęciem postępowania sadowego o eksmisję.
§ 11. 1. W przypadku pisemnej rezygnacji najemcy i wymeldowaniu z lokalu, umowa najmu może być zawarta z osobą wskazana przez byłego najemcę – będącą osobą bliską, na stałe zameldowaną
i zamieszkującą w tym lokalu.
2. Po rozwodzie i wymeldowaniu się najemcy
z lokalu, umowa najmu może być zawarta ze
współmałżonkiem pozostającym w tym lokalu.
3. W przypadku większej ilości uprawnionych
osób, które wstępują w stosunek najmu po śmierci
najemcy, umowę najmu zawiera się z osobą pełnoletnią wskazaną przez pozostałych.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lubiszyn.
§ 13. Traci moc uchwała nr XXIV/240/01 Rady
Gminy Lubiszyn z dnia 7 grudnia 2001r. w sprawie
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Artur Terlecki
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UCHWAŁA NR VIII/38/2011
RADY GMINY LUBISZYN
z dnia 3 czerwca 2011r.
w sprawie warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat od cen sprzedaży lokali
mieszkalnych stanowiących własność Gminy Lubiszyn
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 34 ust. 6,
6a i art. 68 ust. 1 pkt. 7 i ust. 1b ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) uchwala
się, co następuje:
§ 1. 1. Przy bezprzetargowej sprzedaży lokali
mieszkalnych stanowiących własność Gminy Lubiszyn, Wójt może udzielić bonifikaty od wartości
określonej przez rzeczoznawcę majątkowego w wysokości:

2. Bonifikata ma zastosowanie przy jednorazowej zapłacie ceny sprzedaży, płatnej nie później niż
do dnia zawarcia umowy notarialnej.
§ 2. Jeżeli w lokalu w okresie ostatnich 5 lat
przeprowadzony został remont ze środków Gminy,
stawkę procentową określoną w § 1 obniża się proporcjonalnie do udziału kosztów remontu w cenie
lokalu z zaokrągleniem w górę do pełnego procenta.
§ 3. 1. Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży ponosi Gmina.
2. Opłatę notarialną i sądową ponosi nabywca.

1) 95% - jeżeli sprzedażą objęte są lokale mieszkalne wybudowane przed 1945 rokiem,

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lubiszyn.

2) 80% - jeżeli sprzedażą objęte są lokale mieszkalne wybudowane po 1945r.

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

3) 70% - jeżeli sprzedażą objęte są lokale mieszkalne położone w dwóch budynkach przy ulicy
Myśliborskiej 19 i 19A w Lubiszynie.

Przewodniczący Rady
Artur Terlecki

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

1545
15 45

UCHWAŁA NR VIII/39/2011
RADY GMINY LUBISZYN
z dnia 3 czerwca 2011r.
opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Lubiszyn
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1
ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z 7 września 1991r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Usługi świadczone przez przedszkola w zakresie podstawy programowej określonej w Rozporządzeniu z 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
(Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz. 17) są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.
§ 2. Opłacie podlegają usługi opiekuńczo – wychowawcze wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego realizowane

w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie, które
obejmują:
1) zapewnienie bezpiecznych warunków funkcjonowania dziecka podczas pobytu w przedszkolu;
2) przygotowywanie miejsca zabaw, miejsca wypoczynku i snu dziecka oraz opiekę i nadzór nad
dzieckiem podczas wypoczynku;
3) nadzór nad dzieckiem w czasie jego samodzielnych, indywidualnych i grupowych zabaw
w pomieszczeniach przedszkolnych oraz na
placu zabaw;
4) zajęcia przygotowujące dzieci do udziału
w przedszkolnych oraz środowiskowych imprezach artystycznych i okolicznościowych;
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5) zajęcia terapeutyczne, w tym terapię pedagogiczną i zajęcia logopedyczne, realizowane
zgodnie z indywidualnymi potrzebami dzieci;

kunów prawnych) liczby godzin pobytu dziecka
w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej.

6) gry i zabawy dostosowane do wieku i możliwości dziecka;

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Lubiszyn
Nr XXXI/267/2009 z dnia 29 maja 2009r. w sprawie
ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Gminnego w Lubiszynie prowadzonego przez Gminę Lubiszyn.

7) zajęcia relaksacyjno-wyciszające;
8) zajęcia dodatkowe, np. nauka języka obcego,
nauka tańca, gimnastyka korekcyjna, realizowane na wniosek rodziców przez podmioty zewnętrzne, poza zadeklarowanym przez rodziców czasem pobytu dziecka w przedszkolu.
§ 3. 1. Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę korzystania dziecka ze świadczeń, o których
mowa w § 2 pkt 1 – 7, w wysokości 2,00zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lubiszyn.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia
1 września 2011 roku i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Artur Terlecki

2. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji
świadczeń, o których mowa w § 2 pkt 1 – 7, ustalana
jest na podstawie stawki godzinowej, o której mowa
w ust. 1, oraz zadeklarowanej przez rodziców (opie-
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UCHWAŁA NR VIII/41/2011
RADY GMINY LUBISZYN
z dnia 3 czerwca 2011r.
w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiszynie
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy w Lubiszynie uchwala, co następuje:
§ 1. W postanowieniach Statutu Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej nadanego uchwałą
Rady Gminy w Lubiszynie Nr XXXIII/271/2009 z dnia
21 sierpnia 2009 roku (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 103,
poz. 1358), w rozdziale 3 organizacja GOPS, wprowadza sie następujące zmiany: w § 9 pkt 1, dodaje
się podpunkt 6 w brzmieniu

„6) Klub Integracji Społecznej”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi
Gminy Lubiszyn.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Artur Terlecki
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UCHWAŁA NR 51/6/VII/11
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ
z dnia 29 czerwca 2011r.
w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1),
art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity
Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.2) oraz
art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn.
zm.3) Rada Miejska w Iłowej uchwala, co następuje:
§ 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
§ 2. Wyznacza się inkasentów do poboru opłaty
targowej:
1) na terenie miasta Iłowa – Barbara Brzezicka;
2) na terenie sołectwa Borowe – Teresa Kwiatkowska;
3) na terenie sołectwa Klików – Beata Andruszewska;
4) na terenie sołectwa Czerna – Franciszek Paczkowski;
5) na terenie sołectwa Żaganiec – Maciej Beszterda;
6) na terenie sołectwa Szczepanów – Anna Delikat;
7) na terenie sołectwa Wilkowisko – Agata Parfianowicz;
8) na terenie sołectwa Kowalice – Zbigniew Bednarek;
9) na terenie sołectwa Konin Żagański – Zdzisław
Chodorski;
10) na terenie sołectwa Czyżówek – Władysław Kozłowski;
11) na terenie sołectwa Jankowa Żagańska – Leokadia Ziaja.
§ 3. 1. Dla inkasentów z terenu sołectw ustala się
termin płatności pobranej opłaty targowej na ostatni
dzień miesiąca.
2. Jeżeli ostatni dzień miesiąca, o którym mowa
w ust. 1, przypada na sobotę lub dzień ustawowo

wolny od pracy, terminem płatności jest następny
dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.
§ 4. Określa się wynagrodzenie za inkaso
w wysokości 25% od zainkasowanych wpłat z tytułu
opłaty targowej. Wynagrodzenie wypłacane będzie
miesięcznie w terminie do 10 dnia następnego miesiąca po miesiącu, za który pobierane były opłaty.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego4.
Przewodniczący Rady
Józef Brzezicki
_________________________________________
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r.
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420
i Nr 157, poz. 1241, oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40,
poz. 230 i Nr 106, poz. 675.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226,
poz. 1475 oraz z 2011r. Nr 102, poz. 584.
3
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143,
poz. 1199, z 2006r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143,
poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635, z 2007r. Nr 112,
poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671,
z 2008r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109
i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 44,
poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241,
Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652 i Nr 216,
poz. 1676 oraz z 2010r. Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355, Nr 127,
poz. 858, Nr 167, poz. 1131 i Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1306.
4
Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą z dnia 30 grudnia
2010r. Rady Miejskiej w Iłowej Nr 17/6/III/10 w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia
terminu płatności dla inkasentów (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego
z 2011r. Nr 9, poz. 269), która traci moc z dniem wejścia w życie
niniejszej uchwały.
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UCHWAŁA NR 52/6/VII/11
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ
z dnia 29 czerwca 2011r.
w sprawie zarządzenia poboru opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów
i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1)
oraz art. 19 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.2) Rada
Miejska w Iłowej uchwala, co następuje:
§ 1. Na terenie wiejskim zarządza się pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa.
§ 2. Do poboru opłaty od posiadania psów
w poszczególnych sołectwach wyznacza się następujących inkasentów:
1) Teresa Kwiatkowska – sołectwo Borowe,

1) przy zapłacie gotówkowej – dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego w Iłowej,
2) przy zapłacie bezgotówkowej – dokonuje się na
rachunek gminy Iłowa.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.3
Przewodniczący Rady
Józef Brzezicki
_____________________________________
1

2) Beata Andruszewska – sołectwo Klików,
3) Franciszek Paczkowski – sołectwo Czerna,
4) Maciej Beszterda – sołectwo Żaganiec,
5) Anna Delikat – sołectwo Szczepanów,
6) Agata Parfianowicz – sołectwo Wilkowisko,
7) Zbigniew Bednarek – sołectwo Kowalice,
8) Zdzisław Chodorski – sołectwo Konin Żagański,
9) Władysław Kozłowski – sołectwo Czyżówek,
10) Leokadia Ziaja – sołectwo Jankowa Żagańska.
§ 3. Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10% od zainkasowanych wpłat z tytułu opłaty od posiadania psów.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r.
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420
i Nr 157, poz. 1241 z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230
i Nr 106, poz. 675.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226,
poz. 1475, oraz z 2011r. Nr 102, poz. 584
3
Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą z dnia 30 grudnia
2010r. Rady Miejskiej w Iłowej Nr 16/6/III/10 w sprawie zarządzenia poboru opłaty od posiadania psów, wyznaczenia inkasentów
i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego
z 2011r. Nr 9, poz. 268), która traci moc z dniem wejścia w życie
niniejszej uchwały.

§ 4. Na terenie miejskim, pobór opłaty od posiadania psów:
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UCHWAŁA NR 53/6/VII/11
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ
z dnia 29 czerwca 2011r.
w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), art. 6 ust. 12
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613

z późn. zm.2), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200,
poz. 1682 z późn. zm.3) oraz art. 6b ustawy z dnia
15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U.
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z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.4) Rada Miejska
w Iłowej uchwala, co następuje:

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.

§ 1. Zarządza się pobór podatków w drodze inkasa na terenie wiejskim od osób fizycznych.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego5.

§ 2. Przez podatki, o których mowa w § 1, rozumie się:
1) podatek od nieruchomości;
2) podatek rolny;

Przewodniczący Rady
Józef Brzezicki
__________________________________
1

3) podatek leśny.
§ 3. Do poboru podatków, o których mowa
w § 2, w poszczególnych sołectwach wyznacza się
następujących inkasentów:
1) Teresa Kwiatkowska – sołectwo Borowe,
2) Beata Andruszewska – sołectwo Klików,
3) Franciszek Paczkowski – sołectwo Czerna,
4) Maciej Beszterda – sołectwo Żaganiec,
5) Anna Delikat – sołectwo Szczepanów,
6) Agata Parfianowicz – sołectwo Wilkowisko,
7) Zbigniew Bednarek – sołectwo Kowalice,
8) Zdzisław Chodorski – sołectwo Konin Żagański,
9) Władysław Kozłowski – sołectwo Czyżówek,
10) Leokadia Ziaja – sołectwo Jankowa Żagańska.
§ 4. Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 7,0% od zainkasowanych wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku
leśnego.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r.
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420
i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230
i Nr 106, poz. 675.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226,
poz. 1475, oraz z 2011r. Nr 102, poz. 584.
3
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2002r. Nr 216, poz. 1826, z 2005r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164,
poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484, z 2006r. Nr 245, poz. 1775 i Nr 249,
poz. 1825, z 2008r. Nr 116, poz. 730, z 2009r. Nr 56, poz. 458 oraz
z 2010r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475.
4
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775
i Nr 249, poz. 1825, z 2007r. Nr 109, poz. 747, z 2008r. Nr 116,
poz. 730 i Nr 237, poz. 1655, z 2009r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010r.
Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475.
5
Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą z dnia 30 grudnia
2010r. Rady Miejskiej w Iłowej Nr 15/6/III/10 w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów
i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego
z 2011r. Nr 9, poz. 267), która traci moc z dniem wejścia w życie
niniejszej uchwały.
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UCHWAŁA NR VII/54/11
RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia 30 maja 2011r.
w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Zespole Szkół Technicznych im. T. Kościuszki
w Świebodzinie
Na podstawie art. 5c pkt. 1 i art. 59 ust. 1, 2 ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703
i 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 i Nr 249, poz. 2104, Dz. U. z 2006r.
Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i 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 i Nr 181, poz. 1292, Dz. U. z 2008r. Nr 70,
poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235,
poz. 1618, Dz. U. z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31,
poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219,

poz. 1705, Dz. U. z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54,
poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991), po uzyskaniu pozytywnej opinii Lubuskiego Kuratora
Oświaty uchwala się, co następuje:
§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2011r. likwiduje się Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 2, wchodzącą w skład
Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki
w Świebodzinie, ul. Żaków 1.
§ 2. Dokumentacja zlikwidowanej szkoły znajduje
się w zasobach Zespołu Szkół Technicznych
im. T. Kościuszki w Świebodzinie.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Alojzy Jokiel
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UCHWAŁA NR VII/55/11
RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia 30 maja 2011r.
w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Świebodzinie
Na podstawie art. 5c pkt. 1 i art. 59 ust. 1, 2 ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703
i 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 i Nr 249, poz. 2104, Dz. U. z 2006r.
Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i 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 i Nr 181, poz. 1292, Dz. U. z 2008r. Nr 70,
poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235,
poz.1618, Dz. U. z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31,
poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219,
poz. 1705, Dz. U. z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54,
poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991), po uzyskaniu pozytywnej opinii Lubuskiego Kuratora
Oświaty uchwala się, co następuje:

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2011r. likwiduje się
Szkołę Policealną wchodzącą w skład Zespołu Szkół
Technicznych im. T. Kościuszki w Świebodzinie,
ul. Żaków 1.
§ 2. Dokumentacja zlikwidowanej szkoły znajduje
się w zasobach Zespołu Szkół Technicznych
im. T. Kościuszki w Świebodzinie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Świebodzińskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Alojzy Jokiel
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UCHWAŁA NR VII/60/11
RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia 30 maja 2011r.
w sprawie likwidacji Zespołu Szkół Specjalnych przy Lubuskim Ośrodku Rehabilitacyjno-Ortopedycznym
im. dr L. Wierusza w Świebodzinie
Na podstawie art. 5c pkt. 1 i art. 59 ust. 1, 2 ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703
i 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 i Nr 249, poz. 2104, Dz. U. z 2006r.
Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i 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 i Nr 181, poz. 1292, Dz. U. z 2008r. Nr 70,
poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235,
poz. 1618, Dz. U. z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31,
poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219,
poz. 1705, Dz. U. z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54,
poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991), po uzy-

skaniu opinii Lubuskiego Kuratora Oświaty uchwala
się, co następuje:
§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2011r. likwiduje się Zespół Szkół Specjalnych przy Lubuskim Ośrodku Rehabilitacyjno – Ortopedycznym im. dr L. Wierusza
w Świebodzinie, ul. Zamkowa 1, w skład którego
wchodzą:
a) Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna,
b) Publiczne Gimnazjum Specjalne,
c) Liceum Ogólnokształcące Specjalne.
§ 2. Dokumentacja szkół, o których mowa w § 1
pkt a) i b) niniejszej uchwały zostanie przekazana do
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
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w Świebodzinie, a szkoły wskazanej w § 1 pkt c) do
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Świebodzinie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Świebodzińskiego.

Poz. 1552, 1553, 1554

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Alojzy Jokiel
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INFORMACJA NR OWA-4110-20(5)/2011/13859/ML,
NR OWA-4110-21(5)/2011/13859/ML
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 1 lipca 2011r.
o decyzjach Nr WCC/1163H/13859/W/OWA/2011/ML oraz Nr PCC/1139H/13859/W/OWA/2011/ML
W dniu 6 czerwca 2011r., na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego: Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
(zwanego dalej „Koncesjonariuszem”), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzjami, Nr WCC/1163H/
13859/W/OWA/2011/ML oraz Nr PCC/1139H/13859/
W/OWA/2011/ML postanowił zmienić koncesje:
z dnia 1 lutego 2001r. Nr WCC/1163/13859/W/OWA/
2008/ML (z późn. zm.) na wytwarzanie ciepła oraz
Nr PCC/1139/13859/W/OWA/2008/ML (z późn. zm.)
na przesyłanie i dystrybucję ciepła, udzielone temu
Koncesjonariuszowi.
UZASADNIENIE
Decyzjami z dnia 1 lutego 2001r. Nr WCC/1163/
13859/W/OWA/2008/ML (z późn. zm.) oraz Nr PCC/
1139/13859/W/OWA/2008/ML (z późn. zm.), udzielono Koncesjonariuszowi koncesji na wytwarzanie
ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła na
okres do 31 grudnia 2025r. Pismem z dnia 1 czerwca
2011r. (znak: OEC-ZAT-610-1-12/11), Koncesjonariusz zwrócił się z wnioskami o zmianę zakresu działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu
ciepła oraz na przesyłaniu i dystrybucji ciepła, określonego w ww. koncesjach. W uzasadnieniu wniosku Koncesjonariusz poinformował o źródłach cie-

pła, które nie figurują obecnie na stanie posiadania
Koncesjonariusza oraz przedstawił odpowiednie
dokumenty potwierdzające powyższe informacje.
Zgodnie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona
nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą
strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał lub przez organ
wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie
sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji
i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny
interes strony.
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić decyzje udzielające koncesji: wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła.
Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Oddziału Centralnego
Urzędu Regulacji Energetyki
Adam Dobrowolski
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INFORMACJA NR OSZ-4110-9(5)/2011/627/CK
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 7 lipca 2011r.
o decyzji Nr WCC/377-ZTO-B/627/W/OSZ/2011/CK
Decyzją z dnia 26 października 1998r., Nr WCC/377/
627/U/3/98/ZJ (zmienioną decyzjami z dnia 13 lutego
2002r., Nr WCC/377A/627/W/3/2002/BP, z dnia
6 czerwca 2002r., Nr WCC/377B/627/OSZ/W/2002/CK,
z dnia 30 lipca 2003r., Nr WCC/377C/627/W/OSZ/
2003/AB, z dnia 19 września 2005r. Nr WCC/377D/
627/W/OSZ/2005/BK, z dnia 13 kwietnia 2007r.
Nr WCC/377E/627/W/OSZ/2007/EŻ, z dnia 22 sierpnia

2007r. Nr WCC/377-ZTO/627/W/OSZ/2007/AB oraz
z dnia 21 lipca 2008r. Nr WCC/377-ZTO-A/627/W/
OSZ/2008/BS) udzielono przedsiębiorcy: „KOMUNALNIK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Sulęcinie koncesji na wytwarzanie ciepła na okres do dnia 31 października 2023r., określając jednocześnie w punkcie Nr 1 decyzji na stronach
2, 3, 4 „PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI”.
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Pismem z dnia 1 czerwca 2011r., znak: L. dz. 84/2011
(data wpływu do Urzędu 6 czerwca 2011r.), Koncesjonariusz wystąpił o zmianę wydanej decyzji
w związku ze zmianą liczby eksploatowanych źródeł
ciepła oraz związaną z tym zmianą mocy zainstalowanej. W uzasadnieniu wniosku Koncesjonariusz
poinformował, iż zmiana liczby eksploatowanych
źródeł związana jest z przekazaniem do eksploatacji
nowego źródła zlokalizowanego w Sulęcinie przy
ul. Park Bankowy 7 oraz wymianą w źródle zlokalizowanym na Osiedlu Słonecznym 1, trzech wyeksploatowanych kotłów na nowe. Koncesjonariusz
poinformował, iż po wprowadzonych zmianach,
łączna moc zainstalowana w 24 źródłach ciepła wynosi 12,9777 MW. Dla wnioskowanej zmiany Koncesjonariusz przedłożył niezbędną dokumentację
uwierzytelniającą.

Poz. 1554, 1555

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U.
z 2006r. Nr 89, poz. 625 ze zm.) oraz 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 ustawy
Prawo energetyczne, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić swoją decyzję z dnia
26 października 1998r., Nr WCC/377/627/U/3/98/ZJ
zgodnie z wnioskiem przedsiębiorstwa.
Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
p.o. Dyrektora Północno-Zachodniego
Oddziału Terenowego
z siedzibą w Szczecinie
Anna Bródka
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INFORMACJA NR OSZ-4110-10(5)/2011/627/CK
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 7 lipca 2011r.
o decyzji Nr PCC/396-ZTO-A/627/W/OSZ/2011/CK
Decyzją z dnia 26 października 1998r. Nr PCC/396/
627/U/3/98/ZJ (zmienioną decyzjami z dnia 14 lipca
1999r. Nr PCC/396/S/627/U/3/99, z dnia 6 czerwca
2002r. Nr PCC/396-B/627/OSZ/W/2002/CK, z dnia
19 września 2005r. Nr PCC/396C/627/W/OSZ/2005/BK
oraz z dnia 22 sierpnia 2007r., Nr PCC/396-ZTO/627/
W/OSZ/2007/AB udzielona została przedsiębiorcy:
„KOMUNALNIK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sulęcinie (zwanego w dalszej części decyzji „Koncesjonariuszem”) koncesja
na przesyłanie i dystrybucję ciepła na okres do
31 października 2023r. określając jednocześnie
w punkcie Nr 1 decyzji na stronie 2 „PRZEDMIOT
I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI”.
Pismem z dnia 1 czerwca 2011r., znak: L. dz. 83/2011
Koncesjonariusz wystąpił o zmianę wydanej decyzji
w związku z rozbudową sieci ciepłowniczej zlokalizowanej w Sulęcinie przy ulicy Tadeusza Kościuszki
oraz zmianą sposobu jej zasilania. Dla wnioskowa-

nej zmiany Koncesjonariusz przedłożył niezbędną
dokumentację uwierzytelniającą.
Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U.
z 2006r. Nr 89, poz. 625 ze zm.) oraz 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 ustawy
Prawo energetyczne, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić swoją decyzję z dnia
26 października 1998r. Nr PCC/396/627/U/3/98/ZJ
zgodnie z wnioskiem przedsiębiorstwa.
Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
p.o. Dyrektora Północno-Zachodniego
Oddziału Terenowego
z siedzibą w Szczecinie
Anna Bródka
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1556
OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 5 lipca 2011r.
w sprawie możliwości zgłoszenia kandydatów na członka Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób
Niepełnosprawnych
15 5 6

Na podstawie 44c ust. 3 oraz 6 ustawy z dnia
27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 tekst jednolity) oraz
§ 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2003r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich
i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003r. Nr 62, poz. 560)
w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1592 tekst jednolity z późn. zm.)
informuję o możliwości zgłaszania kandydatów na
członka Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób
Niepełnosprawnych III kadencji (2011- 2015).
Organizacje pozarządowe i fundacje działające na
rzecz osób niepełnosprawnych na terenie Miasta
Zielona Góra mogą zgłosić po jednym kandydacie
na członka Miejskiej Społecznej Rady do Spraw
Osób Niepełnosprawnych, która będzie się składać
z 5 osób.

nosprawnych na 14 dni od opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Zgłoszenie kandydata na członka Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych należy
przekazać w formie pisemnej z uwzględnieniem
następujących danych:
1) imię i nazwisko;
2) miejsce pracy;
3) organizacja pozarządowa lub fundacja, którą
reprezentuje kandydat;
4) adres zamieszkania;
5) telefon i/lub inne dane kontaktowe;
do Urzędu Miasta Zielona Góra, Wydział Oświaty
i Spraw Społecznych, ul. Zachodnia 63a, 65 – 552
Zielona Góra.
Prezydent
Janusz Kubicki

Wskazuję termin zgłaszania kandydatów na członka
Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepeł-
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK.I.IWIT0911-1-23/10
WOJEWODY LUBUSKIEGO
z dnia 22 lipca 2010r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) stwierdzam nieważność uchwały Nr XXXII/294/10 Rady Miejskiej
w Czerwieńsku z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Płoty.
UZASADNIENIE
Rada Miejska w Czerwieńsku w dniu 23 czerwca
2010r. podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Płoty. Przedmiotowa uchwała wpłynęła do organu nadzoru w dniu 30 czerwca br.
Po dokonaniu analizy prawnej uchwały organ nadzoru stwierdza, że Rada Miejska podejmując przedmiotową uchwałę istotnie naruszyła prawo,
w szczególności art. 27 w zw. z art. 28 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze
zm.).
Przedmiotowym aktem Rada Miejska w Czerwieńsku
uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Płoty. Uchwałę podjęto na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1
ustawy o samorządzie gminnym, art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w oparciu o uchwałę Nr XV/151/08 Rady Miejskiej Czerwieńsku z dnia 24 września 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Płoty,
po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerwieńsk, uchwalonym uchwałą Nr 95/XII/00 Rady Gminy i Miasta w Czerwieńsku
z dnia 24 lutego 2000. W § 18 uchwały postanowiono, iż uchyla się uchwałę Nr XXVIII/247/09 Rady
Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 grudnia 2009r.
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w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Płoty.

nastąpić z uwzględnieniem takiej samej procedury
jak przy uchwaleniu planu miejscowego.

W ocenie organu nadzoru przedmiotowy akt podjęto
z naruszeniem zasad sporządzania planu. Podejmując uchwałę Nr XXXII/294/10 Rada Miejska w Czerwieńsku dokonała zmiany wcześniej uchwalonego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bez uprzedniego przeprowadzenia procedury
planistycznej.

Reasumując, Rada chcąc zmienić uchwalony wcześniej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego powinna podjąć uchwałę o przystąpieniu
do jego zmiany, a uchwałę o uchyleniu planu podjąć
dopiero po przeprowadzeniu ustawowej procedury
planistycznej określonej w art. 14 – 20 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Rada Miejska zmierzając do zmiany regulacji planistycznych, jak to miało miejsce w przedmiotowej
sprawie, ma do wyboru wyłącznie dwie możliwości:
podjąć uchwałę o przystąpieniu do zmiany planu
miejscowego (art. 14 ust. 1 w zw. z art. 27) bądź
podjąć uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia
nowego planu miejscowego (odpowiednio art. 33
i 34 ww. ustawy). Zastrzec należy, iż niemożliwie jest
dokonywanie jakichkolwiek zmian w kwalifikacji
terenów objętych planem miejscowym w trybie
innym niż dwa wskazane wyżej.

W myśl art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym naruszenie zasad sporządzania studium lub planu miejscowego, istotne
naruszenie trybu ich sporządzania, powodują nieważność uchwały rady gminy w całości lub części.
W przedmiotowej sprawie należało orzec o nieważności całego aktu.

Nie zachowując żadnego z ww. trybów Rada Miejska
w Czerwieńsku naruszyła art. 27 w zw. z art. 28
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Stosownie do treści art. 27 ww. ustawy
zmiana studium lub planu miejscowego następuje
w takim trybie w jakim są one uchwalane. Podjęcie
przez Radę przedmiotowej uchwały winno zatem

Od niniejszego rozstrzygnięcia służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni od doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Wojewody
Lubuskiego.
Wz. Wojewody Lubuskiego
Wicewojewoda Lubuski
Jan Świrepo
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK.I.IWIT.0911-1-32/10
WOJEWODY LUBUSKIEGO
z dnia 21 września 2010r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) stwierdzam nieważność
uchwały Nr XLIX/367/10 Rady Gminy Kłodawa
z dnia 18 sierpnia 2010r. w sprawie nadania imienia
Adama Mickiewicza Gimnazjum w Kłodawie wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Kłodawie w następującym zakresie:

Mocą § 1 ust. 1 przedmiotowego aktu Rada Gminy
Kłodawa postanowiła, iż: „Nadaje się imię Adama
Mickiewicza Gimnazjum w Kłodawie wchodzącego
w skład Zespołu Szkół w Kłodawie”. Z kolei w § 3
określono: „Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, na tablicy informacyjnej Zespołu Szkół w Kłodawie oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kłodawa”.

§ 3 w części zwrotu: „w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego,” .

Wprowadzenie zapisu o publikacji ww. uchwały
w wojewódzkim dzienniku urzędowym oznacza, iż
Rada Gminy Kłodawa zaliczyła ją do grupy aktów,
o których mowa w art. 13 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

UZASADNIENIE
Na sesji w dniu 18 sierpnia br. Rada Gminy Kłodawa
podjęła uchwałę w sprawie nadania imienia Adama
Mickiewicza Gimnazjum w Kłodawie wchodzącego
w skład Zespołu Szkół w Kłodawie. Uchwała została
doręczona organowi nadzoru w dniu 27 sierpnia
2010r.
Po dokonaniu analizy prawnej organ nadzoru
stwierdza, że uchwała we wskazanym na wstępie
zakresie istotnie narusza prawo, tj. art. 13 ustawy
z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(tj. Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95).

W myśl powyższego przepisu, w wojewódzkim
dzienniku urzędowym ogłasza się:
1) akty prawa miejscowego stanowione przez wojewodę i organy administracji niezespolonej;
2) akty prawa miejscowego stanowione przez
sejmik województwa, organ powiatu oraz organ gminy, w tym statuty województwa, powiatu i gminy;
3) statuty związków międzygminnych oraz statuty
związków powiatów;
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4) akty Prezesa Rady Ministrów uchylające akty
prawa miejscowego stanowionego przez wojewodę i organy administracji niezespolonej;
5) wyroki sądu administracyjnego uwzględniające
skargi na akty prawa miejscowego stanowionego przez: wojewodę i organy administracji
niezespolonej, organ samorządu województwa,
organ powiatu i organ gminy;
6) porozumienia w sprawie wykonywania zadań
publicznych zawarte:
a) między jednostkami samorządu terytorialnego,
b) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej;
7) uchwały budżetowe gminy, powiatu i województwa oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy, powiatu i województwa;
8) obwieszczenia o wygaśnięciu mandatu wójta
(burmistrza, prezydenta miasta) oraz o rozwiązaniu sejmiku województwa, rady powiatu lub
rady gminy;
8a) rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące aktów
prawa miejscowego stanowionych przez jednostki samorządu terytorialnego;
9) statut urzędu wojewódzkiego;
10) inne akty prawne, informacje, komunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia, jeżeli tak stanowią
przepisy szczególne.

Poz. 1558, 1559

aktów wymienionych w ww. przepisie. Nie jest to
bowiem akt o charakterze normatywnym, będący
źródłem praw i obowiązków mieszkańców danej
jednostki samorządu terytorialnego (akt prawa miejscowego), lecz akt kierownictwa wewnętrznego,
określający jedynie zadania, organizację oraz obowiązki osób i jednostki organizacyjnej gminy.
Obowiązek publikacji przedmiotowej uchwały
w wojewódzkim dzienniku urzędowym nie wynika
również z przepisów szczególnych.
Analogicznie orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 20 stycznia
2010r., sygn. akt IV SA/Wr 420/09.
Mając na względzie powyższe należy stwierdzić, iż
Rada Gminy Kłodawa wprowadzając zapis o publikacji przedmiotowej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego istotnie naruszyła
art. 13 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych.
W tym stanie rzeczy stwierdzenie nieważności
uchwały w zakresie określonym sentencją niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego jest w pełni uzasadnione.
Od niniejszego rozstrzygnięcia służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni od doręczenia rozstrzygnięcia za pośrednictwem Wojewody
Lubuskiego.
Wojewoda Lubuski
Helena Hatka

Zdaniem organu nadzoru uchwała w sprawie nadania imienia Gimnazjum nie mieści się w katalogu
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK.I.4131.117.2011.AKOP
WOJEWODY LUBUSKIEGO
z dnia 30 marca 2011r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) stwierdzam nieważność
uchwały Nr IV/26/2011 Rady Gminy w Tuplicach
z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie określenia trybu
i sposobu powoływania i odwoływania członków
Zespołu Interdyscyplinarnego w Tuplicach oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania
w podanej niżej części:
Rozdział I pkt 1, 2, 3, 4 załącznika do uchwały;
Rozdział II pkt 1 ppkt a – g, pkt 2 ppkt 3, 4, 5
lit. b, pkt 3 ppkt 4 lit b załącznika do uchwały;
Rozdział III pkt 1, 2, 7 załącznika do uchwały;
Rozdział IV pkt 4, 6 załącznika do uchwały;
Rozdział V pkt 1 załącznika do uchwały w zakresie „grupa robocza”;
Rozdział VI.

UZASADNIENIE
Na sesji w dniu 23 lutego 2011r. Rada Gminy w Tuplicach podjęła uchwałę w sprawie określenia trybu
i sposobu powoływania i odwoływania członków
Zespołu Interdyscyplinarnego w Tuplicach oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Uchwała doręczona została
w dniu 3 marca 2011r.

organowi

nadzoru

Po dokonaniu analizy prawnej organ nadzoru
stwierdza, że uchwała istotnie narusza prawo,
tj. art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.
Nr 180, poz. 1493 ze zm.) oraz § 137 w zw. z § 143
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
20 czerwca 2002r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).
Przedmiotowa uchwała została podjęta na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy o przeciwdziałaniu prze-
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mocy w rodzinie, zgodnie z którym „rada gminy
określi, w drodze uchwały, tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.”
Przepis powyższy wskazuje zatem nie tylko zagadnienia powierzone radzie gminy do uregulowania
w formie uchwały, ale określa jednocześnie granice
kompetencji prawotwórczej przyznanej w tym zakresie organowi gminy. Ustawodawca wyznaczył czytelną granicę powierzonej kompetencji, wskazując
w ramach art. 9a ust. 15 ustawy, iż rada gminy zobowiązana jest wskazać, w jakim trybie i w jaki sposób będą zarówno powoływani jak i odwoływani
członkowie zespołu interdyscyplinarnego. Oznacza
to, że uchwała, która jest aktem prawa miejscowego
musi zawierać odniesienie do zagadnień wskazanych art. 9a ust. 15 ustawy i jednocześnie nie może
zawierać postanowień, które wykraczają poza treść
tego przepisu.
Zgodnie z art. 9a ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie:
„W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą
przedstawiciele:
1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
2) gminnej komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych;
3) Policji;
4) oświaty;
5) ochrony zdrowia;
6) organizacji pozarządowych.”
Ponadto w skład zespołu interdyscyplinarnego
wchodzą także kuratorzy sądowi (art. 9a ust. 4 ustawy). W skład zespołu interdyscyplinarnego mogą
wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele
podmiotów innych niż określone w ust. 3, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
(art. 9a ust. 5 ustawy). Z powyższych przepisów jednoznacznie wynika, iż wolą ustawodawcy było, by
w skład zespołu obligatoryjnie weszli przedstawiciele instytucji wymienionych w pkt 1 – 6 ust. 3 oraz
ust. 4 art. 9a ustawy. Możliwość decydowania przez
organ jednostki samorządu terytorialnego w zakresie wyboru instytucji, z których zostaną powołani
członkowie zespołu ogranicza się wyłącznie do możliwości powołania przedstawicieli prokuratury oraz
przedstawicieli podmiotów innych niż określone
w ust. 3, działających na rzecz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
W badanej uchwale w pkt 1 ppkt a – g Rozdziału II
załącznika do uchwały rada gminy wskazała podmioty, których przedstawiciele wchodzą w skład
zespołu obligatoryjnie z mocy ustawy. Oznacza to, iż
rada postanowiła odnośnie kwestii, którą uregulował już sam ustawodawca w art. 9a ust. 3 – 4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Naruszeniem przyznanych radzie kompetencji jest również wprowadzenie zapisów pkt 1 Rozdziału I załącznika do uchwały, gdyż materia ta została uregulo-
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wana bezpośrednio w art. 9a ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Natomiast regulacje zawarte w pkt 2 – 4 Rozdziału I załącznika do
uchwały stanowią powtórzenie z modyfikacją przepisu art. 9b ust. 1 i 2 ustawy. Ustawa w sposób jednoznaczny reguluje również kwestię zawierania porozumień pomiędzy wójtem gminy a podmiotami
wchodzącymi w skład zespołu interdyscyplinarnego
(art. 9a ust. 8), w związku z czym nie można tego
zagadnienia uznać za powierzone przez ustawodawcę do unormowania w ramach uchwały rady gminy
(pkt 1 Rozdziału III załącznika do uchwały). Decyzją
ustawodawcy, a nie organu stanowiącego gminy
jest, by członkowie zespołu wykonywali zadania
w ramach swoich obowiązków służbowych i zawodowych (art. 9a ust. 13 ustawy). Na częstotliwość
posiedzeń zespołu ( pkt 4 Rozdziału IV załącznika do
uchwały ) wskazuje bezpośrednio przepis art. 9a
ust. 6 i 7 ustawy. Również zapisy pkt 6 Rozdziału IV
załącznika do uchwały oraz pkt 1 w zakresie „grupa
robocza” Rozdziału V załącznika do uchwały uprawniające zespół do tworzenia grup roboczych wynikają bezpośrednio z art. 9a ust. 10 - 14 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a tym samym
wykraczają poza delegację ustawową. Ustawa
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w sposób
jednoznaczny reguluje także kwestie dotyczące składania oświadczeń o poufności (art. 9c ust. 2 ustawy). Należy podkreślić, że zgodnie z normą wynikającą z art. 9a ust. 15 ustawy rada gminy, w ramach
uchwały ustala tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz
szczegółowe warunki jego funkcjonowania. Zatem
uchwała podjęta przez radę gminy winna wyczerpująco odnieść się wyłącznie do zagadnień w tym zakresie. Rada Gminy odsyłając do stosowania
w określonych przypadkach przepisów ustawy (pkt 7
Rozdziału III załącznika do uchwały oraz Rozdział VI
załącznika do uchwały) przekroczyła swoje kompetencje, a tym samym istotnie naruszyła prawo.
W przedmiotowej sprawie nie istnieją żadne istotne
racje przemawiające za uznaniem potrzeby zawierania w akcie prawa miejscowego upoważnienia do
stosowania przepisów ustawy. Wskazać przede
wszystkim należy, że ustawa jest aktem wyższego
rzędu w stosunku do aktu prawa miejscowego, który
ma charakter wykonawczy. Zatem niedopuszczalne
jest odsyłanie do stosowania przepisów ustawy na
mocy aktu niższego rzędu jakim jest uchwała podjęta przez radę gminy na podstawie art. 9a ust. 3
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Podkreślić należy, iż przepisy gminne nie mogą regulować materii uregulowanej w przepisach wyższego rzędu i nie mogą pozostawać z nimi
w sprzeczności (wyrok NSA z 14.12.2000r., sygn. akt
S.A./Bk 292/00; podobnie wyrok NSA z 16.03.2001r.,
sygn. akt IV S.A. 385/99). Rada gminy obowiązana
jest przestrzegać zakresu upoważnienia ustawowego udzielonego jej przez ustawę w zakresie tworzenia aktów prawa miejscowego, a w ramach udzielonej jej delegacji w tych działaniach nie może wkraczać w materię uregulowaną ustawą. Z uwagi na
fakt, iż uchwała rady gminy, będąca źródłem powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej
Polskiej na obszarze danej gminy, jest aktem prawa
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miejscowego, musi respektować unormowania zawarte w aktach wyższego rzędu bez potrzeby wpisywania do jej treści postanowień ustawowych (wyrok NSA z dnia 28.02.2003r., sygn. akt I SA/Lu
882/02, niepubl., wyrok NSA w Warszawie z dnia
16.03.2001r., sygn. akt IV SA 385/99, LEX 53377).
Szczególnie niedopuszczalne jest odmienne regulowanie prawem miejscowym tych spraw, które już
wcześniej uregulowała ustawa. Dokonywanie przez
radę wykładni rozszerzającej przepisu kompetencyjnego w przypadku uchwalania aktu prawa miejscowego stanowi istotne naruszenie obowiązującego
prawa, co potwierdza zarówno doktryna jak
i orzecznictwo. Jednocześnie wskazane wyżej zapisy
kwestionowanej uchwały naruszają przepisy prawa
materialnego tj. § 137 w związku z § 143 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca
2002r. w sprawie zasad techniki prawodawczej
(Dz. U. Nr 100, poz. 908), który stanowi, że w uchwale nie powtarza się przepisów ustaw. Rada gminy
tym samym obowiązana jest przestrzegać zakresu
upoważnienia udzielonego jej przez ustawę w zakresie tworzenia aktów prawa miejscowego. „Dodatkowo podnieść należy, iż narusza powszechnie
obowiązujący porządek prawny w stopniu istotnym
nie tylko regulowanie (...) raz jeszcze tego co zostało
już pomieszczone w źródle powszechnie obowiązującego prawa lecz także modyfikowanie przepisu
ustawowego przez akt wykonawczy niższego rzędu,
co możliwe jest tylko w granicach wyraźnie przewidzianego upoważnienia ustawowego”. Pogląd taki
został ugruntowany w orzecznictwie sądowoadministracyjnym np. wyrok NSA Ośrodek Zamiejscowy
we Wrocławiu z dnia 25 marca 2003r. sygn. akt II
SA/WR 2572/02.
Ponadto w ocenie organu nadzoru zbyteczne są
zapisy pkt 2 ppkt 5 lit. „b” oraz pkt 3 ppkt 4 lit. „b”
rozdziału II załącznika do uchwały, z których wynika,
że członek oraz przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego mogą zostać odwołani w przypadku
zgonu.

Poz. 1559

Zgodnie z obowiązującym prawem każdy człowiek
od chwili urodzenia ma zdolność prawną. Zdolność
prawna jest to zdolność do bycia podmiotem praw
i obowiązków. Zdolność prawną człowiek traci
w chwili śmierci. W ocenie organu nadzoru członek
zespołu interdyscyplinarnego po śmierci nie może
zostać odwołany przez wójta gminy, gdyż osoba ta
nie może być już podmiotem praw i obowiązków.
W takiej sytuacji uzasadnione wydaje się przyjęcie,
iż członkostwo w zespole wygaśnie.
Organ nadzoru jednocześnie wskazuje, że zgodnie
z § 29 w związku z § 143 rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie
zasad techniki prawodawczej (Dz. U. Nr 100,
poz. 908), uchwała będąca aktem prawa miejscowego może zawierać załączniki; odesłania do załączników zamieszcza się w przepisach merytorycznych
uchwały. W załącznikach do uchwały zamieszcza się
w szczególności wykazy, wykresy, wzory, tabele
i opisy o charakterze specjalistycznym. Zatem należy
stwierdzić, iż w załączniku do aktu prawa miejscowego nie powinno zamieszczać się treści merytorycznych, podstawowych.
Wobec powyższego należało orzec jak na wstępie.
Od niniejszego rozstrzygnięcia służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni od dnia
doręczenia rozstrzygnięcia za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności
uchwały rady gminy wstrzymuje jej wykonanie
w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności,
z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.
Z up. Wojewody Lubuskiego
Dyrektor Generalny
Czesław Domalewski
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK.I.4131.253.2011.MGRZ
WOJEWODY LUBUSKIEGO
z dnia 1 lipca 2011r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) stwierdzam nieważność
uchwały Nr X/74/2011 Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia statutu
Żłobka Samorządowego „Bajka” w Słubicach.
UZASADNIENIE
Na sesji w dniu 26 maja 2011r. Rada Miejska w Słubicach podjęła uchwałę w sprawie ustalenia statutu
Żłobka Samorządowego „Bajka” w Słubicach.
Uchwała doręczona została organowi nadzoru dnia
1 czerwca 2011r.
Po dokonaniu analizy prawnej organ nadzoru
stwierdza, że uchwała istotnie narusza prawo,
tj. art. 11 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 4 lutego
2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U.
Nr 45, poz. 235).
Przedmiotowa uchwała została podjęta na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3, zgodnie z którym podmiot, który
utworzył żłobek lub klub dziecięcy, ustala statut
żłobka lub klubu dziecięcego, określając w szczególności:
1) nazwę i miejsce jego prowadzenia;
2) cele i zadania oraz sposób ich realizacji,
z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka, a w przypadku
dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym
uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności;
3) warunki przyjmowania dzieci;
4) zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie
w przypadku nieobecności dziecka w żłobku lub
klubie dziecięcym.
Użycie przez ustawodawcę zwrotu: „w szczególności” oznacza, że choć wskazane w nim elementy
stanowią katalog otwarty, to obligatoryjnie muszą
zostać ustalone w statucie żłobka lub klubu dziecięcego. Oznacza to, że statut żłobka jako akt prawa
miejscowego powinien zawierać w swej treści uregulowania w zakresie wszystkich elementów wskazanych przez ustawodawcę w art. 11 ust. 2 ustawy.
Tymczasem przedmiotowa uchwała nie zawiera
wszystkich elementów, o których mowa w pkt od
1 do 4 art. 11 ust. 2 ustawy. Mianowicie w statucie
nie określono warunków przyjmowania dzieci do
żłobka oraz zasad ustalania opłat za pobyt w przypadku nieobecności dziecka w żłobku. Brak
w uchwale wskazanych wyżej ustawowo określonych elementów statutu stanowi istotne naruszenie
prawa skutkujące nieważnością uchwały.

Zgodnie z przepisem art. 11 ust. 2 pkt 3 ustawy rada
gminy określa w statucie żłobka warunki przyjmowania dzieci. Mocą § 7 ust. 1 załącznika do uchwały
rada gminy postanowiła, że o przyjęciu dziecka do
żłobka decyduje dyrektor żłobka, stosując zasadę
powszechnej dostępności z zastrzeżeniem ust. 2,
który stanowi, że w przypadku, gdy liczba miejsc
w żłobku jest mniejsza niż liczba dzieci oczekujących
na przyjęcie, w pierwszej kolejności przyjmowane są
dzieci:
zamieszkujące teren Gminy Słubice;
obojga rodziców pracujących;
rodziców pracujących samotnie wychowujących dzieci.
Zdaniem organu nadzoru zapis § 7 ust. 1 i 2 załącznika do uchwały nie jest wystarczający żeby można
było uznać, że rada gminy wypełniła w tym zakresie
delegację ustawową określoną w art. 11 ust. 2 pkt 3
ustawy. Z treści art. 11 ust. 2 pkt 3 wynika konieczność ustalenia przez radę gminy takich warunków
przyjmowania dzieci do żłobka, żeby adresat mógł
z jej treści wyczytać w sposób niebudzący wątpliwości jakie obowiązują kryteria naboru dzieci do żłobka. Słownik języka polskiego pojęcie „warunku”
interpretuje jako: czynnik, od którego uzależnione
jest istnienie lub zajście czegoś; zastrzeżenie
w umowie, od którego spełnienia zależy zrealizowanie czegoś; we wnioskowaniu implikacyjnym: stan
rzeczy, który musi zajść, aby mógł zaistnieć inny
stan rzeczy. W związku z powyższym nie można
uznać, że zapis § 7 ust. 1 i 2 załącznika do uchwały
wypełnia w całości zakres upoważnienia ustawowego określonego w art. 11 ust. 2 pkt 3 ustawy. Rada
gminy określiła jedynie, że zasadą jest powszechna
dostępność oraz wskazała komu przysługuje pierwszeństwo, w przypadku gdy liczba miejsc w żłobku
będzie mniejsza od liczby dzieci oczekujących. Nie
postanowiła na przykład, co w sytuacji gdy liczba
wszystkich dzieci oczekujących na przyjęcie, którym
przysługuje jednocześnie pierwszeństwo przyjęcia
jest większa niż liczba miejsc w żłobku. Decyzję w tej
kwestii powierzyła dyrektorowi żłobka, który w myśl
§ 7 ust. 1 decyduje o przyjęciu dziecka do żłobka.
Przepis art. 11 ust. 2 pkt 3 natomiast w sposób niebudzący wątpliwości przesądza o tym, iż rada gminy
jest organem właściwym do określenia warunków
przyjmowania dzieci do żłobka. Nastąpiło tu przekazanie przez radę kompetencji do uregulowania pewnego zakresu spraw innemu podmiotowi, a to niweczy intencje prawodawcy, który do unormowania
warunków przyjmowania dzieci wyznaczył radę
gminy. Użyte w art. 11 ust. 2 ustawy sformułowanie
„ustala statut żłobka określając” nie pozostawia
organowi stanowiącemu żadnej dowolności w zakresie tworzenia prawa miejscowego w tym przed-
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miocie. Oznacza to, że w uchwale nie określono czytelnych warunków, na podstawie których wszystkie
dzieci – również te nie spełniające warunków pierwszeństwa – będą przyjmowane do żłobka, do czego
rada była zobowiązana na mocy obowiązującej
ustawy.
Ponadto wątpliwość organu nadzoru budzi zapis § 4
ust. 5 załącznika do uchwały, który stanowi, że
w przypadku nieobecności dziecka w żłobku, opłata
za pobyt nie podlega zwrotowi. Zgodnie z art. 11
ust. 2 pkt 4 ustawy statut żłobka powinien zawierać
zasady ustalania opłat za pobyt w przypadku nieobecności dziecka w żłobku. Jeżeli zatem ustawodawca nałożył na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek określenia zasad na
jakich będą ustalane opłaty za pobyt w przypadku
nieobecności dziecka w żłobku to należy przyjąć, że
zasady te będą odmienne od tych, które obowiązują
w przypadku, gdy dziecko jest obecne w żłobku.
Takie brzmienie przepisu nie pozwala na odmienną
jego interpretację, a w konsekwencji nie pozwala na
przyjęcie jako zasady pełnej odpłatności mimo nieobecności dziecka w żłobku. W ocenie organu nadzoru w zakresie kompetencyjnym wynikającym
z art. 11 ust. 2 pkt 4 ustawy nie mieści się prawo do
decydowania, kiedy opłaty za pobyt dziecka w żłobku nie podlegają zwrotowi w przypadku jego nieobecności, lecz określenie zasad ustalania opłat
w takiej sytuacji. Rodzice lub opiekunowie są bowiem zobowiązani na podstawie art. 23 ustawy do
ponoszenia opłat za pobyt dziecka w żłobku, a zatem
za te świadczenia, z których korzystają ich dzieci,
a kryterium, czy opłata jest pobierana czy nie, powinien być fakt korzystania lub nie korzystania dziecka
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ze świadczeń. Zdaniem organu nadzoru opłaty za
pobyt dzieci w żłobku mogą być pobierane jedynie
w sytuacji, jeżeli dziecko faktycznie z danego świadczenia skorzystało.
W powyższej sprawie na uwagę zasługuje również
fakt, iż uchwała w sprawie ustalenia statutu żłobka
jako akt prawa miejscowego, tj. akt o charakterze
generalnym i abstrakcyjnym, powinna zawierać
regulacje jasne, wyczerpujące delegację ustawową,
uniemożliwiające swobodę interpretacyjną. Uregulowania zawarte w przedmiotowej uchwale nie są
wystarczające żeby można było uznać iż rada wypełniła w tym zakresie delegację ustawową określoną w art. 11 ust. 2 ustawy o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3, a zatem stwierdzenie nieważności
uchwały rady gminy w całości jest uzasadnione.
Wobec powyższego należało orzec jak na wstępie.
Od niniejszego rozstrzygnięcia służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni od dnia
doręczenia rozstrzygnięcia za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności
uchwały rady gminy wstrzymuje jej wykonanie
w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności,
z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.
Z up. Wojewody Lubuskiego
Dyrektor Generalny
Czesław Domalewski

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