DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Gorzów Wielkopolski, dnia 1 sierpnia 2011r.
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Uchwała Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr V/27/2011 z dnia
25 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

7662

Uchwała Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr V/28/2011 z dnia
25 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty od posiadania psów

7663

Uchwała Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr V/29/2011 z dnia
25 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych

7663

Uchwała Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr V/35/2011 z dnia
25 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Bytomiu Odrzańskim oraz szczegółowych warunków funkcjonowania

7669

Uchwała Rady Gminy Gubin Nr IX/28/2011 z dnia 5 maja 2011r.
w spawie warunków udzielenia bonifikaty i wysokość stawek procentowych przy sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych dla najemców

7670

Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Nr VII/34/11 z dnia 18 maja 2011r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu obejmującego część Krzeszyc – działka
Nr 611/3

7670

Uchwała Rady Miejskiej w Szprotawie Nr X/71/2011 z dnia 2 czerwca
2011r. w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gminę
Szprotawa publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych

7677

Uchwała Rady Miejskiej w Szprotawie Nr X/73/2011 z dnia 2 czerwca
2011r. w sprawie zaliczenia ulic Jesionowej i Nowej w miejscowości
Wiechlice do kategorii dróg gminnych

7679

Uchwała Rady Miejskiej w Szprotawie Nr X/74/2011 z dnia 2 czerwca
2011r. w sprawie określenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności
na terenie miasta i gminy Szprotawa

7679

Uchwała Rady Gminy Kłodawa Nr IX/53/11 z dnia 8 czerwca 2011r.
w sprawie uchwalenia, trybu i sposobu powoływania i odwoływania
członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

7680

Uchwała Rady Gminy Kłodawa Nr IX/54/11 z dnia 8 czerwca 2011r.
w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłodawie

7681

Uchwała Rady Gminy Kłodawa Nr IX/55/11 z dnia 8 czerwca 2011r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

7682
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Uchwała Rady Miejskiej w Lubniewicach Nr VIII/57/2011 z dnia
15 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach Nr XXVI/202/05 z dnia 21 września 2005r. w sprawie utworzenia instytucji pod nazwą Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Lubniewice

7683

Uchwała Rady Gminy Kolsko Nr VII.59.2011 z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie zmiany uchwały o określeniu wysokości stawek podatku
od nieruchomości na rok 2011

7684

Uchwała Rady Miasta Zielona Góra Nr XIV.118.2011 z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez
przedszkola prowadzone przez Miasto Zielona Góra

7684

Uchwała Rady Miasta Zielona Góra Nr XIV.122.2011 z dnia 28 czerwca 2011r. zmieniająca uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy podatkowych

7686

Uchwała Rady Miejskiej w Dobiegniewie Nr XII/56/11 z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobiegniew, obszaru ośrodka wypoczynkowego nad jeziorem Lipie, wraz z obszarem komunikacji i infrastruktury technicznej obsługującym ten ośrodek

7692

Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr XII/117/2011 z dnia
29 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Gorzów
Wlkp. i podległym Miastu Gorzów Wlkp. jednostkom organizacyjnym,
udzielania innych ulg w spłacie tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie
stanowić pomoc publiczną oraz ustalenia organów uprawnionych

7697

Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr XII/120/2011 z dnia
29 czerwca 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej

7698

Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Nr XII/124/2011
z dnia 29 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania
Statutu Miejskiemu Zakładowi Komunikacji w Gorzowie Wlkp.

7699

Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr XII/125/2011 z dnia
29 czerwca 2011r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w miejskiej komunikacji zbiorowej w Gorzowie Wlkp.

7700

Uchwała Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku Nr VIII/42/11 z dnia
29 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom
w Nowym Miasteczku

7703

Uchwała Rady Gminy Górzyca Nr X.49.2011 z dnia 30 czerwca 2011r.
w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania
członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

7705

Uchwała Rady Gminy Górzyca Nr X.50.2011 z dnia 30 czerwca 2011r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu
i zakresu kontroli ich wykorzystania dla szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Górzyca przez podmioty nie należące do
sektora finansów publicznych

7706

Uchwała Rady Gminy Górzyca Nr X.51.2011 z dnia 30 czerwca 2011r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
i gimnazjum, granic ich obwodów oraz ustalenia sieci prowadzonych
przez Gminę Górzyca publicznych oddziałów przedszkolnych i innych
form wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych
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Uchwała Rady Gminy Nowa Sól Nr VIII/43/2011 z dnia 30 czerwca
2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole
publiczne prowadzone przez Gminę Nowa Sól

7714

Uchwała Rady Gminy Nowa Sól Nr VIII/45/2011 z dnia 30 czerwca
2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru
żłobków i klubów dziecięcych

7715

Uchwała Rady Miejskiej w Rzepinie Nr IX/75/2011 z dnia 30 czerwca
2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Rzepin

7715

Uchwała Rady Miejskiej w Sławie Nr X/67/11 z dnia 30 czerwca 2011r.
w sprawie uchwalenia regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2012

7716

Uchwała Rady Miejskiej w Sławie Nr X/68/11 z dnia 30 czerwca 2011r.
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sława w 2011 roku
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa
w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

7717

Uchwała Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich Nr XII/94/11 z dnia
8 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Park Siłowni Wiatrowych „Strzelce Krajeńskie II” w gminie Strzelce Krajeńskie

7722

Uchwała Rady Miasta Zielona Góra Nr XVI.126.2011 z dnia 13 lipca
2011r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku
od nieruchomości

7740

UCHWAŁY RAD POWIATU
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Uchwała Rady Powiatu Żarskiego Nr IX/58/2011 z dnia 28 czerwca
2011r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Żarskiego

7741

Uchwała Rady Powiatu Zielonogórskiego Nr IX/72/2011 z dnia
30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia
zasad najmu lokali użytkowych, stanowiących własność Powiatu Zielonogórskiego

7745

Uchwała Rady Powiatu Słubickiego Nr X/71/11 z dnia 18 lipca 2011r.
o zmianie uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słubicach

7745

UCHWAŁA KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
1650
1651

–
–

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze Nr 351/2011 z dnia 11 lipca 2011r.

7746

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze Nr 360/2011 z dnia 11 lipca 2011r.

7747

OGŁOSZENIA
1652

–

Ogłoszenie Starosty Gorzowskiego Nr GN-GA.7438-143/08 z dnia
7 kwietnia 2011r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla gminy Santok, poprzez uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych o brakujące dane dotyczące budynków i lokali
oraz brakujące dane określające położenie punktów załamania granic
i przebieg linii granicznych nieruchomości zabudowanych

7749

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 82

– 7662 –
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WYROKI SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
1653

–

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim Sygn. akt II SA/Go 465/10 z dnia 11 października 2010r. wraz
z uzasadnieniem

7750

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE
1654
1655
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–
–
–

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego Nr NK.I.4131.272.
2011.MGRZ z dnia 5 lipca 2011r.

7756

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego Nr NK.I.4131.280.
2011.AGRZ z dnia 12 lipca 2011r.

7757

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego Nr NK.I.4131.270
.2011.MGRZ z dnia 13 lipca 2011r.

7757
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UCHWAŁA NR V/27/2011
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM
z dnia 25 marca 2011r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1,
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
oraz art. 5 ust. 1, ust. 2, ust. 3, art. 6 ust. 12, art. 7
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613
ze zm.) i w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie wysokości
górnych granic stawek kwotowych w podatkach
i opłatach lokalnych (M. P. Nr 55, poz. 755) uchwala
się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXV/244/2010 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 24 września
2010 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie:
„d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,27zł.”
2) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Pobór inkasa realizowany będzie przez sołtysów wsi:

1. Bodzów – Grażynę Stępień
2. Bonów – Kazimierza Rakowskiego
3. Bycz – Władysławę Guzik
4. Drogomil – Grzegorza Lecha
5. Królikowice – Elżbietę Wiśniowską-Szczerbak
6. Małaszowice – Józefa Guziora
7. Popowo – Andrzeja Nowaczyka
8. Tarnów Bycki – Zygmunta Gizę
9. Wierzbnica – Dariusza Rogowicza”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w § 1 pkt 2 lit. d
stawki obowiązują od dnia 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady
Andrzej Chmielewski
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UCHWAŁA NR V/28/2011
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM
z dnia 25 marca 2011r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty od posiadania
psów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1,
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
oraz art. 18a ust. 1, art. 19 pkt. 1 lit. f i pkt. 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.)
uchwala się, co następuje

3. Bycz - Władysławę Guzik

§ 1. W uchwale Nr XXXV/245/2010 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 24 września
2010 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek
i zasad poboru opłaty od posiadania psów, wprowadza się zmianę treści § 4, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

8. Tarnów Bycki - Zygmunta Gizę

„§ 4. Na inkasentów opłat wyznacza się:
a) na terenie miasta – Strażnika Miejskiego Mariusza Sękalskiego,

4.Drogomil - Grzegorza Lecha
5. Królikowice - Elżbietę Wiśniowską-Szczerbak
6.Małaszowice - Józefa Guziora
7. Popowo - Andrzeja Nowaczyka
9. Wierzbnica - Dariusza Rogowicza”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Chmielewski

b) na terenie sołectw - sołtysów wsi:
1. Bodzów - Grażynę Stępień
2. Bonów - Kazimierza Rakowskiego

===================================================================================
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UCHWAŁA NR V/29/2011
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM
z dnia 25 marca 2011r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1,
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
i art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r.
Nr 95, poz. 613 ze zm.) uchwala się, co następuje
§ 1. W uchwale Nr XI/66/2007 Rady Miejskiej
w Bytomiu Odrzańskim z dnia 26 października
2007 roku w sprawie ustalenia wzorów informacji
i deklaracji podatkowych, wprowadza się następujące zmiany:
1. Załącznik Nr 1 do uchwały – informacja
w sprawie podatku od nieruchomości osób fizycznych, wzór IN-1 otrzymuje brzmienie określone
w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Załącznik Nr 2 do uchwały – deklaracja na podatek od nieruchomości od osób prawnych, wzór
DN-1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku
Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i ma zastosowanie od dnia
1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady
Andrzej Chmielewski
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do uchwały Nr V/29/2011
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
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UCHWAŁA NR V/35/2011
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM
z dnia 25 marca 2011r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
w Bytomiu Odrzańskim oraz szczegółowych warunków funkcjonowania
Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 4, art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.)
uchwala się, co następuje:
Rozdział 1
TRYB I SPOSÓB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA
CZŁONKÓW ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO
§ 1. Członków Zespołu Interdyscyplinarnego,
powołuje Burmistrz Bytomia Odrzańskiego, spośród
osób zgłoszonych przez uprawnione jednostki, instytucje i organizacje:
1) przedstawicieli Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bytomiu Odrzańskim,
2) przedstawicieli Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bytomiu Odrzańskim,
3) przedstawicieli Zespołu Szkół w Bytomiu Odrzańskim,
4) przedstawicieli placówek ochrony zdrowia
funkcjonujących w Bytomiu Odrzańskim,
5) przedstawicieli policji,

§ 5. Zmiany, uzupełnienia i poszerzenie składu
Zespołu dokonuje się w trybie właściwym dla jego
powołania.
Rozdział 2
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI FUNKCJONOWANIA
ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO
§ 6. 1. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje
Burmistrz w terminie do 14 dni od daty zawarcia
porozumień z podmiotami, o których mowa w § 1
pkt 1.
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:

6) kuratorów Sądu Rejonowego w Nowej Soli,

1) przewodniczenie posiedzeniom Zespołu i reprezentowanie Zespołu na zewnątrz,

7) przedstawicieli prokuratury, w przypadku wskazania przez prokuraturę.

2) ustalanie przedmiotu i terminu posiedzeń Zespołu,

§ 2. W celu wyłonienia członków Zespołu Burmistrz Bytomia Odrzańskiego pisemnie zwraca się
do uprawnionych organizacji, jednostek i instytucji
o wytypowanie swoich przedstawicieli do pracy
w Zespole interdyscyplinarnym.

3) zapewnienie prawidłowego przepływu informacji i obiegu dokumentów w zakresie posiedzeń Zespołu oraz podejmowanych przez Zespół decyzji,

§ 3. Liczbę przedstawicieli podmiotów oraz osoby przedstawicieli określa się zgodnie z warunkami
wynikającymi z porozumień zawartych przez Burmistrza z podmiotami, o których mowa w § 1.
§ 4. Odwołania członka Zespołu dokonuje Burmistrz:
1) na wniosek przewodniczącego Zespołu,
2) w przypadku naruszenia zasad współpracy, zasady poufności i ujawnienia danych uzyskanych przy realizacji zadań,
3) w przypadku złożenia pisemnego oświadczenia
o rezygnacji z pełnionej funkcji przez członka
Zespołu lub też przez podmiot wchodzący
w skład Zespołu Interdyscyplinarnego.

4) powierzanie poszczególnym członkom Zespołu
wykonania określonych prac niezbędnych do
realizacji zadań Zespołu.
4. W przypadku nieobecności przewodniczącego
Zespołu Interdyscyplinarnego zastępuje go zastępca
przewodniczącego.
§ 7. 1. Z posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego
sporządza się protokół, który podpisują obecni na
posiedzeniu.
2. Prace Zespołu są prowadzone, jeżeli
w posiedzeniu bierze udział co najmniej trzech
członków.
§ 8. Zespół przygotowuje roczne sprawozdanie
ze swojej działalności i przedkłada Burmistrzowi do
31 marca każdego roku.
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§ 9. Siedzibą Zespołu Interdyscyplinarnego jest
siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytomiu
Odrzańskim.

Poz. 1618, 1619, 1620

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Chmielewski
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UCHWAŁA NR IX/28/2011
RADY GMINY GUBIN
z dnia 5 maja 2011r.
w spawie warunków udzielenia bonifikaty i wysokość stawek procentowych przy sprzedaży lokali
i budynków mieszkalnych dla najemców
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” i pkt 15,
art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 68 ust. 1
pkt 7, art. 68 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) uchwala się co
następuje:
§ 1. 1. Uchwała znajduje zastosowanie w przypadku sprzedaży lokali mieszkalnych, jeżeli okres
najmu trwa co najmniej 5 lat.
2. Okres najmu, o którym mowa w ust. 1, ustala
się na podstawie umów najmu danego lokalu zawartych przez obecnego najemcę oraz jego poprzedników prawnych tj. rodziców lub małżonka.
3. Pod pojęciem lokalu mieszkalnego należy rozumieć lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym
oraz dom jednorodzinny.

nego bądź udziela się bonifikaty od ceny lokalu lub
budynku w wysokości:
1) przy wykupie lokalu mieszkalnego za jednorazową odpłatnością – bonifikata w wysokości
30%.
2) przy wykupie lokalu mieszkalnego w systemie
ratalnym (9 rat rocznych) – bonifikata w wysokości 30%.
3) w przypadku wykupienia wszystkich lokali
mieszkalnych znajdujących się w budynku wielorodzinnym – bonifikata w wysokości 50%.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Zbigniew Zygadło

§ 2. Najemcom, lokali mieszkalnych którzy złożą
wniosek o wykup wynajmowanego lokalu mieszkal-
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UCHWAŁA NR VII/34/11
RADY GMINY KRZESZYCE
z dnia 18 maja 2011r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
obejmującego część Krzeszyc – działka Nr 611/3
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 późniejszymi zmianami)
oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), zgodnie z uchwałą Nr XLI/236/10 z dnia
5 listopada 2010r. o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego terenu obejmującego część Krzeszyc – działka
Nr 611/3, oraz po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Krzeszyce, uchwalonego uchwałą Nr X/40/07 Rady Gminy
Krzeszyce z dnia 30 października 2007r., uchwala się
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
zwany dalej „planem”.
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Przepisy ogólne
§ 1. 1. Plan zawiera ustalenia dla terenu położonego w miejscowości Krzeszyce na dz. Nr 611/3 –
obręb Krzeszyce.
2. Integralnymi częściami planu jest niniejsza
uchwała oraz załączniki do uchwały:
1) Załącznik Nr 1 – Rysunek planu w skali 1:2000;
2) Załącznik Nr 2 – Określenie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu;
3) Załącznik Nr 3 – Określenie sposobu realizacji
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.
§ 2. 1. Plan określa:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych
zasadach zagospodarowania;
2) zasady ochrony
strzennego;

i kształtowania

ładu

prze-

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

Poz. 1620

1) „emisja zanieczyszczeń” – należy przez to rozumieć zanieczyszczenia wód, powietrza i gleb
oraz hałas, związane z użytkowaniem obiektów
budowlanych i zainstalowanych w obrębie terenów instalacji i urządzeń;
2) „linia rozgraniczająca” – należy przez to rozumieć obowiązującą linię rozgraniczającą tereny
o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania, której przebieg określony na
rysunku planu ma charakter wiążący;
3) „nieprzekraczalne linie zabudowy” – należy
przez to rozumieć linie, których nie może przekroczyć żadna z części budowanego lub rozbudowanego obiektu;
4) „przeznaczenie terenu” – należy przez to rozumieć określony dla danego terenu podstawowy
sposób jego użytkowania;
5) „teren” – należy przez to rozumieć wydzielony
liniami rozgraniczającymi obszar, o określonym
w planie podstawowym sposobie przeznaczenia, oznaczony odpowiednim symbolem;

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu;

6) „uciążliwości” – należy przez to rozumieć zjawiska o negatywnym wpływie na warunki życia
mieszkańców lub stan środowiska przyrodniczego, w tym m.in.: zanieczyszczenia powietrza
wód i gleby, hałas, wibracje, promieniowanie
niejonizujące i in.;

6) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

7) „zabudowa” – należy przez to rozumieć budynki lub zespoły budynków oraz inne obiekty kubaturowe.

7) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy;

§ 5. 1. Przedmiotem ustaleń planu są tereny
przeznaczone na cele rozwoju funkcji produkcyjnej,
oraz komunikacji i infrastruktury technicznej.

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

2. W obszarze objętym planem wydziela się tereny zabudowy produkcyjno – technicznej, o funkcjach oznaczonych na rysunku planu symbolem P.

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
10) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4.
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.;
2. Plan nie określa:
1) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych;
2) granic i sposobów zagospodarowania terenów
podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów szczególnych, w tym terenów
górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.
§ 3. 1. W planie stosuje się definicję pojęć, określonych w art. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.
w rozumieniu przyjętym w ustawie.
§ 4. 1. Ilekroć w planie używa się określeń takich
jak:

3. Określone w planie funkcje terenów wskazują
podstawowy, ustalony w planie sposób ich użytkowania.
4. Na rysunku planu, będącym załącznikiem
Nr 1 do niniejszej uchwały znajdują się oznaczenia
o charakterze informacyjnym, nie będące ustaleniami planu. Są to oznaczenia istniejących terenów
komunikacji, oznaczonych na rysunku symbolem
KD/D – dla terenów ulic i dróg dojazdowych, oraz
terenu istniejącej oczyszczalni ścieków oznaczonego
na rysunku symbolem NO.
§ 6. 1. Ustala się w obszarze objętym planem objęcie ochroną podstawowych elementów istniejącego systemu przyrodniczego, wskazanych na rysunku
planu, a w tym:
1) obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura
2000 „Ujście Warty”.
2. W obrębie terenów wskazanych w ust. 1 obowiązują następujące zakazy:
1) zakaz podejmowania działań, mogących pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk
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gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony
wyznaczono obszar Natura 2000;
2) zakaz podejmowania działań, które mogą
wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których
ochrony został wyznaczony obszar Natura
2000;
3) zakaz podejmowania działań, które mogą pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub
jego powiązania z innymi obszarami.
3. Plan dopuszcza:
1) rozbudowę systemu przyrodniczego o nowe
jego elementy, w tym m.in. o planowane zespoły zieleni urządzonej oraz izolacyjnej;
4. W zakresie ochrony wód plan ustala:
1) dla nowo projektowanych terenów zabudowy
produkcyjno – technicznej nakaz podłączenia
obiektów do zbiorczej kanalizacji sanitarnej,
o ile występują odpowiednie warunki techniczne;
2) w przypadku braku zbiorczej kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków
do szczelnych zbiorników na nieczystości, ale
tylko do czasu wybudowania sieci kanalizacji
ściekowej;
3) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych
i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej;
4) dopuszcza się wtórne wykorzystanie wód opadowych i roztopowych na terenie.
Ustalenia szczegółowe
§ 7. 1. Dla terenu z projektowaną funkcją podstawową zabudowy produkcyjno – technicznej,
oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1 P –
plan ustala:
1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy produkcyjno – technicznej związanej z przetwórstwem;
2) zasady ochrony
strzennego:

i kształtowania

ładu

prze-

a) dopuszczenie budowy nowego obiektu produkcyjno – technicznego,

Poz. 1620
a) nakaz utrzymania minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej 30% powierzchni działki,
b) zakaz odprowadzania oczyszczonych i nieoczyszczonych ścieków do wód podziemnych,
c) zakaz przekraczania standardów jakości środowiska, w tym standardów jakości powietrza poza granicami terenu, do którego inwestor ma tytuł prawny,
d) w związku z położeniem terenu w obrębie
obszaru Natura 2000 obowiązują ustalenia
zawarte w § 6 niniejszej uchwały,

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
w przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na przedmiot o cechach zabytku, należy
wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić
lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć
przedmiot przy użyciu dostępnych środków
i miejsce jego odkrycia oraz bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Wójta Gminy Krzeszyce;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych: nie ustala się nakazów,
zakazów dopuszczeń lub ograniczeń, ze względu na brak występowania przedmiotu tych
ustaleń;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
a) nakaz uwzględniania przy prowadzeniu robót
budowlanych przebiegów nieprzekraczalnych
linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
b) dopuszczenie stosowania dachów dwuspadowych, wielospadowych oraz dachów płaskich,
c) dopuszczenie budowy budynków o dwóch
kondygnacjach nadziemnych,
d) nakaz stosowania dachów o nachyleniu połaci w zakresie:
od 20° do 45° (dla dachów dwu i wielospadowych),

b) dopuszczenie budowy parkingów do obsługi
nowoprojektowanej zabudowy usługowej,

od 5° do 15° (dla dachów płaskich),

c) dopuszczenie budowy nowych elementów
sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
w tym: sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, elementów kanalizacji deszczowej, gazowych, ciepłowniczych, stacji
transformatorowych, sieci i przyłączy elektroenergetycznych, central telefonicznych
oraz sieci przyłączy telekomunikacyjnych,

e) nakaz zapewnienia miejsc parkingowych
w minimalnej ilości: dostosowanej do ilości
pojazdów osobowych i ciężarowych przewidzianych w procesie produkcyjnym,

d) dopuszczenie budowy nowych obiektów gospodarczych związanych z obsługą obiektów
produkcyjno – technicznych,

10.00m (dla budynków produkcyjnych,
magazynowych),

3) zasady ochrony wartości środowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego:

f)

ograniczenie wysokości zabudowy do (liczone od poziomu terenu do kalenicy lub najwyższego punktu połaci dachowej):

5.00m (budynków gospodarczych),
g) ograniczenie dopuszczalnych powierzchni:
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zabudowanej – do 70% powierzchni działki
budowlanej,
h) powierzchnia zabudowy do 4000m² liczonej
łączne dla wszystkich obiektów,
7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem:
a) nakaz zapewnienia obsługi komunikacyjnej
z przyległych dróg publicznych,
b) dopuszczenie wydzielania nowych działek
budowlanych przy zachowaniu wskaźników
zabudowy dla danego terenu,
c) dopuszczenie wydzielania nowych działek
o innych wskaźnikach zabudowy niż określone planem - wyłącznie dla potrzeb lokalizacji
urządzeń infrastruktury technicznej oraz jako
poszerzeń pasów drogowych,
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:
a) dopuszczenie stosowania elementów betonowych do budowy ogrodzeń wyłącznie jako
elementów słupów i podmurówek,
b) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:
dopuszczenie tymczasowego wykorzystania
terenów jako terenów użytkowanych rolniczo,
9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:
a) dopuszcza się budowę wewnętrznego systemu komunikacji na terenie 1P, połączonego
z istniejącymi drogami publicznymi znajdującymi się w bezpośrednim sąsiedztwie terenu
– po uzgodnieniu tego połączenia z zarządcą
tych dróg.
Zasady modernizacji i budowy sieci infrastruktury
technicznej
§ 8. 1. Plan ustala nakaz modernizacji i rozbudowy sieci i urządzeń infrastruktury w obszarze objętym ustaleniami planu:
1) jako inwestycji celu publicznego dla sieci wodociągowych i kanalizacyjnych których budowa
i eksploatacja należy do zadań własnych gminy;
2) jako inwestycji celu publicznego realizowanych
przez zarządców sieci: energetycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.
2. Plan dopuszcza realizację nowych obiektów
i urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
3. Dla sieci wodociągowej plan ustala:
1) dla istniejących wodociągów oznaczonych na
rysunku planu liniami ciągłymi i literą „w”:
a) nakaz zaopatrzenia w wodę obszaru objętego
ustaleniami planu za pośrednictwem sieci
magistralnych, powiązanych z gminnym systemem wodociągowym,
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b) dopuszczenie zmian przebiegu sieci,

2) dla planowanych elementów sieci wodociągowej: dopuszczenie budowy nowych sieci powiązanych z istniejącymi wodociągowymi sieciami magistralnymi wraz z podłączeniami.
4. Dla systemu kanalizacji sanitarnej plan ustala:
1) dla istniejących sieci kanalizacji oznaczonych
na rysunku planu liniami ciągłymi i symbolem
ks – plan ustala:
a) nakaz odprowadzenia ścieków z obszaru objętego ustaleniami planu do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej – docelowo do
gminnej oczyszczalni ścieków znajdującej się
w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru planu,
b) dopuszczenie zmian przebiegu sieci,
2) dla planowanych elementów sieci kanalizacji:
dopuszczenie budowy nowych sieci magistralnych powiązanych, z istniejącymi sieciami kanalizacji.
5. Dla systemu sieci energetycznych plan ustala:
1) dla istniejących sieci energetycznych oznaczonych na rysunku planu liniami i literą „ee” –
plan ustala:
a) zasilanie w energię elektryczną terenu objętego planem należy wykonać z istniejącej
stacji transformatorowej 15/0,4kV Krzeszyce
Oczyszczalnia S – 5528 i z nowoprojektowanej słupowej stacji transformatorowej w zależności od zapotrzebowanej mocy,
b) dopuszczenie zmian przebiegu sieci,
2) dla planowanych elementów sieci energetycznych:
a) dopuszczenie budowy nowych sieci energetyki, powiązanych z istniejącymi sieciami
energetycznymi,
b) dopuszczenie budowy nowych stacji transformatorowych na terenie 1P,
c) dopuszczenie budowy nowych, wbudowanych w projektowane obiekty stacji transformatorowych oraz linii średniego i niskiego
napięcia w przypadku wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną.
6. Dla systemu gazownictwa plan ustala:
1) dla istniejących gminnych sieci gazowych –
plan ustala:
a) dopuszczenie zasilania nowoprojektowanych
obiektów za pośrednictwem magistralnych
sieci gazowych,
2) dla planowanych elementów sieci gazowych:
dopuszczenie budowy nowych sieci, powiązanych z istniejącymi sieciami gazowymi.
7. Dla systemu telekomunikacyjnego plan ustala:
1) dla istniejących sieci telekomunikacyjnych plan
ustala:
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a) dopuszczenie prowadzenia prac remontowych,
b) dopuszczenie zmian przebiegu sieci,
2) dopuszczenie budowy nowych sieci, powiązanych z istniejącymi sieciami telekomunikacyjnymi.
8. Plan ustala następujące zasady gromadzenia
i usuwania stałych odpadów komunalnych: nakaz
usuwania odpadów do miejsc selektywnego składowania odpadów lub z użyciem innych rozwiązań
w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami
komunalnymi.
Przepisy końcowe
§ 9. Plan nie określa terenów wskazanych do objęcia procedurą scalania i podziału nieruchomości.

Poz. 1620

§ 10. Ustala się następujące stawki procentowe
służące naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym: dla terenów
zabudowy produkcyjno – technicznej – w wysokości
10%.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Krzeszyce.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy
w Krzeszycach.
Przewodniczący Rady
Jan Galoński
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VII/34/11
Rady Gminy Krzeszyce
z dnia 18 maja 2011r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VII/34/11
Rady Gminy Krzeszyce
z dnia 18 maja 2011r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE SPOSOBU ROZPATRZENIA UWAG
ZŁOŻONYCH DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU OBEJMUJĄCEGO CZĘŚĆ
KRZESZYC – DZIAŁKA NR 611/3
Zgodnie z art. 20 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.
(Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada
Gminy Krzeszyce uchwalając zmianę miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego rozstrzyga
jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu.
Projekt zmiany planu, po podjęciu uchwały
Nr XLI/236/10 Rady Gminy Krzeszyce z dnia
5 listopada 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część
Krzeszyc – działka nr 611/3. Projekt zmiany planu był
wyłożony w terminie od 17.03.2011r. do 08.04.2011r.
w siedzibie Urzędu Gminy Krzeszyce. W ustawowo
wyznaczonym terminie składania uwag, do urzędu
nie wpłynęła żadna uwaga do planu.
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VII/34/11
Rady Gminy Krzeszyce
z dnia 18 maja 2011r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE
INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ŹRÓDEŁ ICH FINANSOWANIA
1. Na terenie Gminy Krzeszyce realizowany jest
sukcesywnie program modernizacji i rozbudowy
dróg gminnych ich oświetlenia oraz wodociągowania i kanalizowania terenów publicznych dróg

0

Poz. 1620

gminnych. Przygotowane są niezbędne programy
dokumentacyjne dla prowadzenia dalszych prac
w kierunku wprowadzenia w całym obszarze terenów zainwestowanych, podniesienia standardów
technicznych dróg gminnych, oraz ich rozbudowy,
zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia i oczyszczania ścieków i oświetlenia dróg.
2. W związku z uchwaleniem planu wystąpi potrzeba realizacji modernizacji dróg gminnych, oraz
sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej poprzez wykonanie stosownych przyłączy.
Inwestycje te w ramach uzbrojenia terenów wskazanych na rysunku planu wg ogólnych zasad określonych w uchwale, które będą podejmowane stosownie do przewidywanego i planowanego aktywizowania obszaru wskazanego do zainwestowania.
3. Ustala się, że źródłem finansowania inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, o których mowa
w punkcie 2, należących do zadań własnych gminy,
a także finansowania kosztów wykupu gruntów
przeznaczonych do ich realizacji będą:
środki własne gminy, w tym zapisane
w wieloletnim programie inwestycyjnym;
fundusze Unii Europejskiej;
kredyty bankowe;
emisje obligacji komunalnych;
4. Ustala się wykorzystanie innych źródeł środków finansowych niewymienionych w § 1 ust. 2,
w tym również współfinansowania wyżej wymienionych zadań zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 roku o finansowaniu dróg publicznych oraz ze
środków prywatnych.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 82

– 7677 –

Poz. 1621

1621
162 1

UCHWAŁA NR X/71/2011
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE
z dnia 2 czerwca 2011r.
w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gminę Szprotawa publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
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. 14a ust. 1
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), uchwala się, co następuje:

scowościach
Długie.

Leszno

Górne,

Siecieborzyce,

§ 1. Ustala się sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały:

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

1. Przedszkole Komunalne Nr 1 w Szprotawie przy
ul. Rolnej 1,

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się do wykonania Burmistrzowi Szprotawy.

2. Przedszkole Komunalne Nr 2 w Szprotawie przy
ul. Parkowej 4,

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

3. Przedszkole Komunalne Nr 3 w Szprotawie przy
ul. Waszyngtona 5.

Przewodniczący Rady
Andrzej Skawiński

4. Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej
w Wiechlicach oraz w filiach tej szkoły w miej-

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr X/71/2011
Rady Miejskiej w Szprotawie
z dnia 2 czerwca 2011r.
Sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Lp

Przedszkole
Komunalne
Nr 1
w Szprotawie
ul. Rolna 1

Przedszkole
Komunalne
Nr 2
w Szprotawie
ul. Parkowa 4

Przedszkole
Komunalne
Nr 3
w Szprotawie ul.
Waszyngtona 5

1.

Basztowa

11 Listopada

Ceglana

2.
3.

1 Maja
3 Maja

1 Armii
Chrobrego

9 Maja

Dębowa

5.
6.

Bronka Kozaka
Chodkiewicza
Gen. Władysława Andersa
gen. Bema
Katedralna

Bolesława Prusa
Pl. Ewangelicki

7.

Kolejowa

8.

Konopnickiej

9.

Kopernika

Asnyka
Chopina
Generała Władysława Sikorskiego
Ciszowska
CurieSkłodowskiej

10

Koszarowa

Gdańska

Jana Kochanowskiego

11

Lubelska

Generała Hallera

Kasprzaka

12

Mickiewicza

Hanki Sawickiej

Plac Komuny
Paryskiej

4.

Gen. Świerczewskiego
Głogowska
Henrykowska

Oddziały
przedszkole
w Szkole Podstawowej
w Wiechlicach

Nowa Kopernia
Cieciszów
Dziećmiarowice

Oddziały
przedszkole w
Szkole Podstawowej
w Wiechlicach
Filia
w Lesznie
Górnym
wsie: Leszno
Górne
Leszno Dolne
Kopanie
Sieraków

Henryków
Pasterzowice
Dzikowice

Buczek
Bobrowice
Biernatów

wsie: Wiechlice

Kartowice
Szprotawka

Oddziały przedszkole
w Szkole Podstawowej
w Wiechlicach
Filia w Siecieborzycach

Oddziały
przedszkole w
Szkole Podstawowej
w Wiechlicach
Filia
w Długiem

wsie: Siecieborzyce
Witków
Rusinów

wsie: Długie
Borowina
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Niepodległości

15
16

Odrodzonego
Wojska Polskiego
Ogrodowa
Podgórna

17

Poprzeczna

18

Przejazdowa

19

Rolna

20

Osiedle Słoneczne

21

Słowackiego

22

Traugutta

23
24

Willowa
Żagańska
Stefana Czarnieckiego
Krasińskiego
Rynek

14

25
26
27

Henryka Wieniawskiego

Kolejowa

Ig. Paderewskiego

Pl. Kościelny

Jagiełły
Jana Pawła II
Marcina Kasprzaka
Janusza Kusocińskiego
Jarosława Dąbrowskiego
Jedn.Klasy
Robotniczej
Kardynała Wyszyńskiego
Kazimierza
Wielkiego
Kilińskiego
Kościelna

Kożuchowska
Młynarska

Kraszewskiego

Wiejska

Krótka
Kwiatowa

Żeromskiego
Piastowska
Róży Luksemburg
Osiedle Chrobrego
Waszyngtona

28

Legnicka

29

Lotników

30

Małomicka
Marszałka Józefa Piłsudskiego
Marszałka Żymierskiego
Mieszka I
Orzeszkowej
Parkowa
Partyzancka
Polna
Poniatowskiego
Porzeczkowa
Powstańców
Śląskich
Powstańców
Warszawskich
Robotnicza
Sobieskiego
Stanisława
Wyspiańskiego
Waleriana Wróblewskiego
Walki Młodych
Wincentego
Pstrowskiego
Wincentego
Witosa
Wojska Polskiego
Wolności
Mariana Buczka
Ludw. Waryńskiego
Akacjowa
Czesława Miłosza
Zamkowa

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
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Moniuszki
Odrodzenia
Poznańska
Sadowa
Sienkiewicza
Szpitalna
Targowa
Warszawska

Kościuszki

Poz. 1621
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UCHWAŁA NR X/73/2011
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE
z dnia 2 czerwca 2011r.
w sprawie zaliczenia ulic Jesionowej i Nowej w miejscowości Wiechlice do kategorii dróg gminnych
Na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity
z 2007r. Dz. U. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) – po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Żagańskiego
uchwala się co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

§ 1. Zalicza się ulice Jesionową i Nową położone
w Wiechlicach do kategorii dróg gminnych.

Przewodniczący Rady
Andrzej Skawiński

===================================================================================
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UCHWAŁA NR X/74/2011
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE
z dnia 2 czerwca 2011r.
w sprawie określenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów
usługowych dla ludności na terenie miasta i gminy Szprotawa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. XII § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. przepisy wprowadzające Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 142 ze zm.)
uchwala się, co następuje:

w sprawie określenia czasu pracy placówek handlu
detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta
i gminy Szprotawa.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.

§ 1. 1. Ustala się, że placówki handlu detalicznego i zakłady usługowe dla ludności działające na
terenie miasta i gminy Szprotawa będą czynne codziennie w godzinach od 6:00 do 24:00.

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

2. Zakłady gastronomiczne czynne będą codziennie całodobowo.

Przewodniczący Rady
Andrzej Skawiński

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/224/2001 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 sierpnia 2001r.
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UCHWAŁA NR IX/53/11
RADY GMINY KŁODAWA
z dnia 8 czerwca 2011r.
w sprawie uchwalenia, trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz
art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.
Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie gminy Kłodawa, uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego zajmującego się przeciwdziałaniem
przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego
funkcjonowania.

nych w ramach pracy w Zespole Interdyscyplinarnym.
4) Wójt Gminy Kłodawa odwołuje członka Zespołu przed upływem kadencji:
na jego wniosek;
na wniosek podmiotu, którego jest on
przedstawicielem;
na wniosek przewodniczącego Zespołu
w uzasadnionych przypadkach;
w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub
umyślne przestępstwo skarbowe.

Tryb powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Tryb powoływania i odwoływania Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego

§ 2. 1. Zespół Interdyscyplinarny, zwany dalej
„Zespołem” powołuje Wójt Gminy Kłodawa w drodze zarządzenia.

§ 4. 1. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje wybrany na pierwszym spotkaniu
w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

2. W skład Zespołu wchodzi po jednym przedstawicielu następujących instytucji, organizacji
i jednostek organizacyjnych działających na terenie
Kłodawy:

2. Przewodniczący zostaje wybrany na czas
określony na okres 3 lat.

1) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie
2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
alkoholowych w Kłodawie
3) Punktu Konsultacyjnego Policji w Kłodawie
4) służby zdrowia

3. O wyborze Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje pisemnie powiadomiony
Wójt Gminy Kłodawa.
4. Przewodniczący może zostać odwołany na
podstawie:
1) uzasadnionego pisemnego wniosku, któregokolwiek z członków Zespołu Interdyscyplinarnego,
odwołanie następuje w wyniku głosowania jawnego zwykłą większością głosów;

5) oświaty

2) pisemnej rezygnacji Przewodniczącego
6) innych podmiotów działających na rzecz prze3) uzasadnionego pisemnego wniosku Wójta Gminy
ciwdziałania przemocy w rodzinie.
Kłodawa
§ 3. Powoływanie i odwoływanie członków Ze5. Odwołanie przewodniczącego skutkuje kospołu Interdyscyplinarnego:
niecznością powołania nowego przewodniczącego
1) Przedstawiciele poszczególnych instytucji zo- zgodnie z zapisami pkt. 1.
stają wskazani imiennie przez swoich pracoSzczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu Indawców i oddelegowani do prac Zespołu Interterdyscyplinarnego
dyscyplinarnego.
§ 5. 1. Kadencja Zespołu trwa 3 lata.
2) Skład Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje
ustalony Zarządzeniem Wójta Gminy Kłodawa.
3) Członek Zespołu Interdyscyplinarnego może
zostać odwołany Zarządzeniem Wójta Gminy
Kłodawa w trybie natychmiastowym w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszenie
zasady poufności danych i informacji uzyska-

2. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt
Gminy Kłodawa w terminie 30 dni od daty zawarcia
Porozumień.
3. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu wybierany
jest przewodniczący Zespołu spośród jego członków, większością głosów w głosowaniu jawnym.
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4. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący
z własnej inicjatywy, wskazując termin, miejsce oraz
cel posiedzenia, o czym powiadamia na piśmie
członków Zespołu, nie później niż 3 dni przed terminem posiedzenia.
5. Posiedzenie Zespołu może być zwołane także
na wniosek co najmniej jednej czwartej liczby członków Zespołu.
6. Prace Zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu Zespołu bierze udział co najmniej połowa
jego członków.
7. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół,
zawierający w szczególności: informację o składzie
Zespołu uczestniczącym w posiedzeniu, opis przebiegu posiedzenia oraz podjęte uchwały lub ustalenia.

Poz. 1624, 1625

z pracy Zespołu w terminie do 31 stycznia roku następnego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.
9. Jawności posiedzenia Zespołu może zostać
wyłączona na podstawie przepisów ustawowych.
10. Siedziba Zespołu mieści się w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie.
11. Obsługę administracyjno – techniczną Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kłodawa.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Legan

8. Przewodniczący Zespołu zobowiązany jest do
przekładania Wójtowi Gminy Kłodawa sprawozdań

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

1625
162 5

UCHWAŁA NR IX/54/11
RADY GMINY KŁODAWA
z dnia 8 czerwca 2011r.
w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłodawie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1
ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U.
z 2001r. Nr 13, poz. 123 ze zm.) w związku z art. 11
ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach
(Dz. U. z 1997r. Nr 85, poz. 539 ze zm.) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Zmienia się zapis punktu III w następujący
sposób:

4) W ustępie 14. 2: Zadania, organizację i zakres
działania filii ustala dyrektor GBP.
5) W ustępie 15: Szczegółową organizację wewnątrz GBP określa Regulamin Organizacyjny
nadany przez dyrektora GBP, po zasięgnięciu
opinii Wójta Gminy Kłodawa.
6) W ustępie 18: Dyrektor ustala regulamin korzystania ze zbiorów bibliotecznych GBP, na zasadach określonych w art. 14 ustawy z dnia
27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85,
poz. 539 ze zm.).

1) W ustępie 11. 1: Na czele GBP stoi dyrektor,
który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją
na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kłodawa.

2) W ustępie 11. 2: Dyrektora powołuje i odwołuje
Wójt Gminy Kłodawa.

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

3) W ustępie 12: Dyrektor GBP zatrudnia i zwalnia
pracowników niezbędnych do realizacji zadań
statutowych, w ramach posiadanych środków
finansowych i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przewodniczący Rady
Andrzej Legan
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UCHWAŁA NR IX/55/11
RADY GMINY KŁODAWA
z dnia 8 czerwca 2011r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 tekst jednolity
z późn. zm.), oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia
12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2009r. Nr 175, poz. 1362 tekst jednolity z późn. zm.)
Rada Gminy Kłodawa uchwala co następuje:

zakup i dostarczanie artykułów spożywczych,

§ 1. Określa się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat,
jak również trybu ich pobierania, o treści jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

i inne wynikające z rozeznanych potrzeb;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kłodawa.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XVIII/113/07 Rady
Gminy Kłodawa z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie
zasad przyznawania odpłatności i zwrotu wydatków
na usługi opiekuńcze.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Legan
Załącznik
do uchwały Nr IX/55/11
Rady Gminy Kłodawa
z dnia 8 czerwca 2011r.
W sprawie określenia szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
§ 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze świadczone są przez opiekunki w miejscu zamieszkania osoby korzystającej.
§ 2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie
świadczy usługi opiekuńcze na terenie Gminy Kłodawa, na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej w zakresie:
1) zaspokajania codziennych potrzeb życiowych
osób tego wymagających, tzn.

przyrządzanie posiłków,
wykonywanie
czynności
związanych
z utrzymywaniem higieny pomieszczeń
użytkowych,
2) usług pielęgnacyjnych, które obejmują:
wykonywanie
czynności
związanych
z utrzymywaniem higieny zaleconej przez
lekarza,
pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych (utrzymanie stałego kontaktu
z lekarzem i zamawianie wizyt, itp.),
i inne wynikające z rozeznanych potrzeb;
3) zapewnienie kontaktu lub pośredniczenie
w kontaktach z otoczeniem i różnymi instytucjami, w tym z ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Urzędem Gminy Kłodawa, itp.
§ 3. 1. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej przyznając usługi opiekuńcze ustala
w drodze decyzji administracyjnej ich zakres, okres,
miejsce świadczenia oraz wysokość odpłatności.
2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo
innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej
przedstawiciela ustawowego oraz urzędu w oparciu
o wywiad środowiskowy przeprowadzony prze pracownika socjalnego.
§ 4. 1. Usługi opiekuńcze dostosowane są do potrzeb osoby wynikających z wieku, niepełnosprawności, choroby lub innych przyczyn.
2. Uprawnione do korzystania z tych usług są
osoby samotne i samotnie gospodarujące, które nie
są w stanie samodzielnie zaspokoić codziennych
potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki.
3. Usługi mogą być również świadczone u osób,
które wymagają pomocy innych osób i wykażą, że
rodzina nie może im takiej pomocy zapewnić.
4. Głównym celem pomocy w formie usług
opiekuńczych jest w szczególności utrzymanie jak

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 82

– 7683 –

najdłużej osoby w jej środowisku naturalnym i przeciwdziałanie instytucjonalizacji.
§ 5. 1. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne
usługi opiekuńcze wymienione w § 2 przysługują
nieodpłatnie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie świadczeniobiorcy nie przekracza kryterium dochodowego
określonego w art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o pomocy
społecznej.

Procentowe kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej
do 250 %
powyżej 250% do 300 %
powyżej 300 % do 350 %
powyżej 350 %

Poz. 1626, 1627

2. Świadczeniobiorca ponosi odpłatność za
usługi opiekuńcze w części lub w całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej przekracza kwotę kryterium dochodowego, w wysokości
określonej w poniższej tabeli:

Procentowe wskaźniki odpłatności ustalone od ceny za 1 godzinę
usług opiekuńczych dla:
osoby w gospodarstwie wieloosoby samotnie gospodarującej
osobowym
nieodpłatnie
nieodpłatnie
5%
15%
10%
25%
100%
100%

§ 6. Osoby wnoszące opłatę za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze można
zwolnić, na ich wniosek lub na wniosek pracownika
socjalnego, częściowo lub całkowicie od tej opłaty,
a w szczególności jeżeli:
1. z przeprowadzonej analizy wydatków osoby/rodziny, uwzględniającej najniezbędniejsze
potrzeby wynika, że osoba nie jest w stanie ponosić odpłatności w wysokości wynikającej
z przyjętych zasad,

2. poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego,
klęski żywiołowej lub ekologicznej.
§ 7. 1. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych
ustala się w wysokości 10zł.
2. Odpłatność za usługi opiekuńcze wnoszona
jest na konto GOPS w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

===================================================================================
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UCHWAŁA NR VIII/57/2011
RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH
z dnia 15 czerwca 2011r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach Nr XXVI/202/05 z dnia 21 września 2005r.
w sprawie utworzenia instytucji pod nazwą Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Lubniewice
Na podstawie 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. 9 ustawy
z dnia 25 października o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 13,
poz. 123 z późn. zm.) w związku z art. 8 i 11 ustawy
z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (t.j. Dz. U.
z 1997r. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) uchwala się co
następuje:
§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/202/05 z dnia 21.09.2005r. skreśla się
§ 15.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Roman Sornat
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UCHWAŁA NR VII.59.2011
RADY GMINY KOLSKO
z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie zmiany uchwały o określeniu wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r.
Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz
art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.: Dz. U.
z 2010r. Nr 96, poz. 620) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010r. (M. P.
z 2010r. Nr 55, poz. 755), w sprawie górnych granic
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
w 2011r., uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/269/2010 z dnia
28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, wprowadza się następującą zmianę: § 1. pkt. 2 lit d otrzymuje brzmienie
„związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,27zł od 1m2 powierzchni
użytkowej”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kolsko.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązująca od
1 stycznia 2011 roku.
Wiceprzewodniczący Rady
Marek Rybarczyk
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UCHWAŁA NR XIV.118.2011
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Miasto Zielona
Góra
Na podstawie art. 14 ust. 5 pkt. 1 w związku z art. 5c
pkt 1 i art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 tekst jednolity z późn. zm.1) uchwala się,
co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Niniejszą uchwałą ustala się opłaty za
świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne
prowadzone przez Miasto Zielona Góra („miasto”).
§ 2. Występujące w uchwale określenia:
1) „podstawa programowa” używa się w rozumieniu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkol-

nego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz. 17);
2) „rodzina”, „dochód na osobę w rodzinie”, „kryterium dochodowe na osobę w rodzinie” używa się w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca
2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r.
Nr 175, poz. 1362 tekst jednolity z późn. zm.2);
3) „dziecko” używa się w rozumieniu ustawy
z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 tekst
jednolity z późn. zm.3).
Rozdział 2
Ustalanie opłat
§ 3. Świadczenia udzielane przez przedszkola
publiczne w zakresie realizacji programu wychowania przedszkolnego, obejmującego podstawę pro-
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gramową wychowania przedszkolnego, wykonywane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie, na
zasadach określonych w statutach przedszkoli.

1) śmierci jednego lub obojga rodziców, prawnych opiekunów dziecka, wspólnie zamieszkujących i gospodarujących;

§ 4. 1. Świadczenia przedszkoli publicznych wykraczające poza realizację podstawy programowej
wychowania przedszkolnego są odpłatne.

2) nieuleczalnej lub ciężkiej, długotrwałej choroby
jednego lub obojga rodziców, prawnych opiekunów dziecka, wspólnie zamieszkujących i gospodarujących;

2. W trakcie jednej godziny świadczeń opiekuńczo – wychowawczych udzielanych przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym 5 godzin
przeznaczonych na realizację podstawy programowej, realizowane są zajęcia opiekuńcze oraz zajęcia
wspierające prawidłowy rozwój dzieci zawierające
w szczególności elementy:

3) ciężkiego wypadku powodującego trwały
uszczerbek na zdrowiu, jednego lub obojga rodziców, prawnych opiekunów dziecka, wspólnie zamieszkujących i gospodarujących;
4) pożaru lub zalania mieszkania;

1) działań opiekuńczych dostosowanych do wieku, potrzeb i możliwości dzieci, zapewniających
bezpieczne funkcjonowanie podczas zajęć
w przedszkolu publicznym:

5) zniszczenia, kradzieży z włamaniem, rabunku
mienia rodziny;

a) przygotowywanie miejsca do zabaw, wypoczynku i snu dziecka;

7) innego zdarzenia losowego mającego wpływ
na kondycję psychofizyczną w tym materialną
rodziny.

6) klęski żywiołowej lub ekologicznej, której skutki
dotknęły rodzinę;

b) nadzór nauczyciela i pracownika obsługi nad
wypoczywającym dzieckiem;
c) nadzór nauczyciela nad dziećmi w trakcie ich
samodzielnych, indywidualnych zabaw na
wolnym powietrzu, na terenie przedszkolnego placu zabaw;
2) zajęć przygotowujących dzieci do udziału
w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych;
3) zajęć umożliwiających realizację programów
autorskich i innowacji poszerzających podstawę programową;
4) gier i zabaw dostosowanych do wieku i możliwości dzieci.
§ 5. Za każdą godzinę świadczeń, o których mowa w § 4 ust. 2, udzielanych w czasie godzin pracy
przedszkola publicznego, ustala się opłatę w wysokości 2zł (słownie: dwa złote) i nalicza się po upływie
30 minut każdej rozpoczętej godziny odpłatnych
świadczeń.
Rozdział 3
Ulgi i obniżanie opłat za świadczenia udzielane
przez przedszkola
§ 6. Dla rodzin spełniających do 150% kryterium
dochodowego na osobę w rodzinie, których dzieci
uczęszczają do przedszkoli publicznych, wprowadza
się ulgi w opłacie w wysokości:
1) 50% opłaty ponoszonej na drugie dziecko;
2) 75% opłaty ponoszonej na trzecie dziecko;
3) 100% opłaty na czwarte i kolejne dziecko.
§ 7. Opłatę można obniżyć do 100% jej wartości
rodzinom niespełniającym kryterium dochodowego
na osobę w rodzinie, o których mowa w ustawie
o pomocy społecznej, które znalazły się w trudnej
sytuacji materialnej w wyniku następujących zdarzeń losowych:
16 3 1

Rozdział 4
Postanowienia końcowe
§ 8. Traci moc uchwała Nr LXVII/838/10 Rady
Miasta Zielona Góra z dnia 25 maja 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach
prowadzonych przez Miasto Zielona Góra (Dz. Urz.
Woj. Lubus. Nr 66, poz. 991).
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od
dnia 1 września 2011 roku.
Wiceprzewodniczący Rady
Marek Kamiński
____________________________________
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy wymienionej
ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 273, poz. 2703
i Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788,
Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249,
poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227,
poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115,
poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292,
z 2008r. Nr 70, poz. 416, 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, z 2010r. Nr 44,
poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz
z 2011r. Nr 106, poz. 622 i Nr 112, poz. 654.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2009r. Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706
i Nr 221, poz. 1738 z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81,
poz. 527 i Nr 125, poz. 842, Nr 217, poz. 1427 oraz z 2011r. Nr 81,
poz. 440.
3
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006r. Nr 222, poz. 1630, z 2007r. Nr 64, poz. 427,
Nr 105, poz. 720, Nr 109, poz. 747, Nr 192, poz. 1378 i Nr 200,
poz. 1446, z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 138, poz. 872 i 875, Nr 223,
poz. 1456 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009r. Nr 97, poz. 800
i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010r. Nr 50, poz. 301 i Nr 222,
poz. 1455.
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UCHWAŁA NR XIV.122.2011
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 28 czerwca 2011r.
zmieniająca uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości
oraz wzorów formularzy podatkowych
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 tekst jednolity z późn.
zm.1) oraz art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 13 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 tekst jednolity z późn.
zm.2) uchwala się, co następuje:

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/472/08 Rady Miasta
Zielona Góra z dnia 4 listopada 2008r. w sprawie
określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku
od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 120,
poz. 1753 z późn. zm.3) w § 1 pkt 2 lit. d otrzymuje
brzmienie:

Wiceprzewodniczący Rady
Marek Kamiński
__________________________________________

„d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające
tych świadczeń – 4,01zł od 1m2 powierzchni
użytkowej,”.
§ 2. W uchwale Nr III/13/10 Rady Miasta Zielona
Góra z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie określenia
wzorów formularzy podatkowych (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2011r. Nr 5, poz. 106) wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) załącznik Nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie
jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r.
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 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 117, poz. 679.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226,
poz. 1475 oraz z 2011r. Nr 102, poz. 584 i Nr 112, poz. 654.
3
Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj.
Lubus. z 2009 r. Nr 64, poz. 902 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 105.
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIV.122.2011
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 28 czerwca 2011r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIV.122.2011
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 28 czerwca 2011r.
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UCHWAŁA NR XII/56/11
RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE
z dnia 29 czerwca 2011r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobiegniew, obszaru
ośrodka wypoczynkowego nad jeziorem Lipie, wraz z obszarem komunikacji i infrastruktury technicznej
obsługującym ten ośrodek.
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.), art. 20 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r.
Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w związku z uchwałami
Rady Miejskiej w Dobiegniewie: Nr XIII/117/2004
z dnia 10 marca 2004r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobiegniew – działka
Nr 138/1, oraz Nr IX/63/2007 z dnia 26 czerwca 2007r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uporządkowania gospodarki ściekowej i przebiegu drogi
dojazdowej dla potrzeb ośrodka wypoczynkowego
położonego nad jeziorem Lipie w gminie Dobiegniew, oraz po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobiegniew” (uchwała Rady Miejskiej w Dobiegniewie
Nr XVI/113/00 z dnia 16 czerwca 2000r.) uchwala, co
następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Dobiegniew w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej i przebiegu drogi dojazdowej dla potrzeb ośrodka wypoczynkowego położonego nad jeziorem Lipie w gminie Dobiegniew.
2. Integralną częścią planu jest:
1) załącznik Nr 1 do uchwały, stanowiący rysunek
planu w skali 1:1000;
2) załącznik Nr 2 – rozstrzygnięcia dotyczące rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;
3) załącznik Nr 3 – rozstrzygnięcia 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.
3. Przedmiotem planu jest przeznaczenie i ustalenie zasad zagospodarowania terenów pod:
1) teren ośrodka wypoczynkowego nad jeziorem
Lipie,

2) drogę dojazdową, oraz infrastrukturę techniczną dla potrzeb obsługi ośrodka wypoczynkowego.
4. Niniejszy plan miejscowy ze względu na przebieg infrastruktury technicznej i komunikacyjnej
przez obszar dwóch gmin należy rozpatrywać łącznie z uchwalą Nr LIX/424/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 5 listopada 2010r. (ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 2,
poz. 76 z dnia 12 stycznia 2011r.) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
uporządkowania gospodarki ściekowej i przebiegu
drogi dojazdowej dla potrzeb ośrodka wypoczynkowego położonego nad jeziorem Lipie w gminie Dobiegniew.
§ 2. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
2) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
3) granicach planu – należy przez to rozumieć linię
ograniczającą obszar planu;
4) przeznaczeniu terenu – należy przez to rozumieć funkcje przypisane do terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi;
5) dopuszczalnym poziomie hałasu i drgań – należy przez to rozumieć dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku określone w Rozporządzeniu
Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu i w innych przepisach
szczególnych;
6) terenie – należy przez to rozumieć fragment
planu, ograniczony liniami rozgraniczającymi
i oznaczony symbolem;
7) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię terenu zajętą przez budynek
w stanie wykończonym określony w przepisach
szczególnych;
8) infrastrukturze technicznej – należy przez to rozumieć sieć: wodociągową, sanitarną, elektroenergetyczną, oraz urządzenia łączności publicznej;
9) łączność publiczna – należy przez to rozumieć
infrastrukturę telekomunikacyjną służącą zapewnieniu publicznie dostępnych usług tele-
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komunikacyjnych. Infrastruktura telekomunikacyjna to urządzenia telekomunikacyjne, oprócz
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych,
oraz w szczególności linie, kanalizacje kablowe,
słupy, wieże,
10) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć wysokość budynku, którą się mierzy od
poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku, do najwyżej położonej kalenicy;
11) wskaźniku kształtowania zabudowy – należy
przez to rozumieć wskaźnik powierzchni zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej lub terenu.
§ 3. Na obszarze planu ustala się:
1. Przeznaczenie terenów, oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych
zasadach zagospodarowania. Wyodrębnia się:
1) teren ośrodka wypoczynkowego – oznaczony
na rysunku planu symbolem – UT;
2) teren drogi leśnej wewnętrznej – oznaczony na
rysunku planu symbolem – 1KDWL i 2 KDWL;
3) teren pasa technicznego do prowadzenia infrastruktury technicznej – oznaczony na rysunku
planu symbolem – 1KTL.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.
1) teren objęty planem leży w Obszarze Chronionego Krajobrazu Nr 1 pt. „Puszcza Drawska”
ustanowionym Rozporządzeniem Nr 3 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 lutego 2005r
w sprawie obszarów chronionego krajobrazu
(Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 9,
poz. 172, z 2006r. Nr 54, poz. 1189, z 2008r.
Nr 91, poz. 1373, z 2009r. Nr 4 poz. 99). Uchwałą Nr LVII/579/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 25 października 2010r. (Dz. Urz.
Woj. Lub. Nr 113, poz. 1820) znosi się na terenie działki Nr 418 (teren ośrodka wypoczynkowego) zakaz ustanowiony w § 4, ust. 1, pkt 6 lokalizowania obiektów budowlanych w pasie
szerokości 100,0m od linii brzegów rzek, jezior
i innych zbiorników wodnych.
2) ochrona istniejącej rzeźby i skarpy terenu poprzez wykluczenie zmian w jej topografii;
3) ochrona istniejącej zieleni, ograniczenie wycinki istniejącego drzewostanu dla potrzeb sanitarnych, pielęgnacji, ochrony, samosiejek, lub
zagrażających bezpieczeństwu życia i zdrowia;
4) zakaz stosowania urządzeń budowlanych nie
spełniających wymogów ochrony środowiska;
5) prowadzenie
uporządkowanej
gospodarki
wodno-ściekowej w oparciu o planowane systemy zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia
ścieków sanitarnych do istniejącej zbiorczej
sieci.
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków, oraz dóbr kultury współczesnej.

Poz. 1631

1) na terenie objętym planem nie występują zabytki archeologiczne objęte nadzorem archeologicznym, ani dobra kultury współczesnej;
2) w przypadku ujawnienia podczas robót budowlanych i ziemnych przedmiotu, który posiada
cechy zabytku, należy:
a) wstrzymać roboty mogące go uszkodzić lub
zniszczyć, do czasu wydania przez wojewódzkiego konserwatora zabytków odpowiednich zarządzeń,
b) niezwłocznie powiadomić burmistrza, oraz
organ służby ochrony zabytków,
c) zabezpieczyć odkryty przedmiot.
4. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych. Teren ośrodka wypoczynkowo nie stanowi obszaru przestrzeni publicznej w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy, oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy. Przebudowywane i budowane budynki, wraz z infrastrukturą techniczną nie mogą
naruszać istniejącej skarpy od strony jeziora. Parametry i wskaźniki powierzchni zabudowy zostały
określone w Przepisach szczegółowych.
6. Granice i sposoby 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. Na terenie objętym opracowaniem nie występują tereny górnicze, a także tereny
narażone na niebezpieczeństwo powodzi. Utrzymuje
się zejścia wykonane w skarpie na plażę przy jeziorze. Skarpa od strony jeziora podlega szczególnej
ochronie. Zakaz wykonywania robót ziemnych, które
powodowałyby naruszenie jej stabilności.
7. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym.
Dopuszcza się podział nieruchomości leśnej w celu
wydzielenia terenu ośrodka wypoczynkowo oznaczonego symbolem UT o powierzchni 1,13ha.
8. Szczególne warunki zagospodarowania terenów, oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym
zakaz zabudowy. Uchwała Nr LVII/579/2010 Sejmiku
Województwa Lubuskiego z dnia 25 października
2010r. (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 113, poz. 1820) znosi na
terenie działki Nr 418 (teren ośrodka wypoczynkowego) zakaz ustanowiony w § 4, ust. 1, pkt 6 lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości
100,0m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych.
9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) dojazd do terenu ośrodka drogą leśną wewnętrzną, oznaczoną na rysunku planu symbolami 1KDWL i 2KDWL, łączącą ośrodek wypoczynkowy z drogą publiczną Nr 22 Dobiegniew
– Strzelce Krajeńskie;

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 82

– 7694 –

Poz. 1631

2) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej
gminnej;

ilość kondygnacji max. 2,
wysokość zabudowy – max. 8,5m,

3) zaopatrzenie w energie elektryczną – w oparciu
o istniejące przyłącze zasilające ośrodek.
W przypadku zwiększenia zapotrzebowania,
w oparciu o warunki wydane przez właściwy
zakład energetyczny;
4) dopuszcza się w obszarze planu miejscowego
lokalizowanie inwestycji celu publicznego
z zakresu łączności publicznej;

powierzchnia zabudowy – max. 65,0m²,
dachy strome od 25º-45º,
pokrycie dachu – blachodachówka, dachówka, gonty w kolorze czerwieni,
b) rozbiórkę budynków,
c) łączenie 2-ch budynków,

5) odprowadzenie ścieków sanitarnych. Projektuje
się odprowadzenie ścieków do projektowanego
systemu gminnej kanalizacji sanitarnej dla potrzeb ośrodków wypoczynkowych nad jeziorem
Lipie, położonych na terenie gminy Strzelce
Krajeńskie. Dopuszcza się odprowadzenie nieczystości ciekłych do zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe;

d) ogrodzenie terenu – siatka o wysokości do
2,2m,

6) odprowadzenie wód deszczowych z dachów
budynków – powierzchniowe do gruntu;

g) przebudowę, remont i budowę infrastruktury
technicznej,

7) ogrzewanie budynków – z własnych lokalnych
źródeł.

h) zmianę lokalizacji zbiornika bezodpływowego
na nieczystości ciekłe

e) ogrzewanie budynków z własnych źródeł
ciepła,
f)

odprowadzenie nieczystości ciekłych do
zbiornika bezodpływowego na nieczystości
ciekłe,

10. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów. Ustala
się przeznaczenie terenu jako ośrodka wypoczynkowego.

i)

wykonywanie nasadzeń drzewostanu,

j)

cięcia sanitarne drzew,

Rozdział 2

l)

Przepisy szczegółowe
§ 4. 1. Zasady zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: UT – teren
ośrodka wypoczynkowego.

k) wykonanie studni,
wykonanie
kanalizacji
sanitarnej
wraz
z urządzeniami technicznymi i odprowadzenie ścieków do kanalizacji ogólnospławnej na
terenie gminy Strzelce Krajeńskie,

m) przebudowa zejść w kierunku jeziora;
3) Zakazuje się:

1) Ustala się:
a) linię rozgraniczenia terenu – wg oznaczenia
na rysunku planu,

a) stosowania ogrodzenia z elementów betonowych,

b) utrzymanie istniejącego
ośrodek wypoczynkowy,

b) prowadzenia robót ziemnych na skarpie, które mogłyby spowodować naruszenie jej
struktury i obsuwania się w kierunku jeziora.

przeznaczenia

–

c) utrzymanie istniejących zejść wykonanych
w skarpie w kierunku jeziora,
d) dojazd do ośrodka – drogami leśnymi wewnętrznymi, oznaczonymi na rysunku planu
symbolami: 1KDWL i 2KDWL,
e) utrzymanie wjazdów na teren ośrodka od
strony drogi 1KDWL,
f)

zapewnienie miejsc parkingowych w obszarze terenu objętego planem przyjmując jedno
miejsce postojowe na jeden budynek rekreacji indywidualnej,

g) wskaźnik kształtowania zabudowy – 0,25,
h) przewidzieć miejsce na pojemniki służące do
czasowego gromadzenia odpadów na terenie
ośrodka;
2) Dopuszcza się:
a) budowę, przebudowę i rozbudowę budynków przy spełnieniu warunków:

2. Zasady zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1KDWL – teren
drogi dojazdowej wewnętrznej do ośrodka wypoczynkowego.
1) Ustala się:
a) utrzymanie dotychczasowej funkcji terenu jako drogi leśnej,
b) połączenie z drogą publiczną,
c) utrzymanie istniejącej nawierzchni gruntowej
z dopuszczeniem innych form utwardzenia
przepuszczającego wody opadowe;
2) Dopuszcza się:
a) przebudowę, remont drogi,
b) prowadzenie infrastruktury technicznej,
c) przebudowę
technicznej,

i remont

sieci

infrastruktury

d) poszerzenie pasa drogowego max. 12,0m;
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3) Zakazuje się:

a) utwardzania nawierzchni drogi trwałymi materiałami asfalt, kostka,

a) utwardzania nawierzchni drogi trwałymi materiałami asfalt, kostka,

b) ogrodzenia drogi.

b) ogrodzenia drogi.

3. Zasady zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 2KDWL – teren
drogi dojazdowej do ośrodka wypoczynkowego.
1) Ustala się:
a) utrzymanie dotychczasowej funkcji terenu jako drogi leśnej,
b) utrzymanie istniejącego zjazdu na drogę krajową Nr 22,
c) utrzymanie istniejącej nawierzchni gruntowej
z dopuszczeniem innych form utwardzenia
przepuszczającego wody deszczowe;
2) Dopuszcza się:
a) przebudowę, remont drogi,
b) prowadzenie infrastruktury technicznej,
c) poszerzenie pasa drogowego do 12,0m;

Rozdział 3
Przepisy końcowe
§ 5. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12, oraz art. 36
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 20%.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobiegniewa.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tomasz Karpiński
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XII/56/11
Rady Miejskiej w Dobiegniewie
z dnia 29 czerwca 2011r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XII/56/11
Rady Miejskiej w Dobiegniewie
z dnia 29 czerwca 2011r.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XII/56/11
Rady Miejskiej w Dobiegniewie
z dnia 29 czerwca 2011r.

Rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie

o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobiegniew, obszaru ośrodka
wypoczynkowego nad jeziorem Lipie, wraz z obszarem komunikacji i infrastruktury technicznej obsługującym ten ośrodek

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 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobiegniew, obszaru ośrodka wypoczynkowego nad jeziorem Lipie,
wraz z obszarem komunikacji i infrastruktury technicznej obsługującym ten ośrodek

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.) Rada Miejska w Dobiegniewie stwierdza brak
uwag wniesionych do projektu planu, wymagających rozpatrzenia.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.) Rada Miejska w Dobiegniewie stwierdza, iż
gmina Dobiegniew nie poniesie żadnych kosztów
związanych z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.
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UCHWAŁA NR XII/117/2011
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 29 czerwca 2011r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Gorzów Wlkp. i podległym Miastu
Gorzów Wlkp. jednostkom organizacyjnym, udzielania innych ulg w spłacie tych należności, warunków
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz
ustalenia organów uprawnionych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 12 pkt 11
ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 249, poz. 2104 ze
zm.) oraz art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 ze zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale Nr VI/46/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zasad
i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na
raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Gorzów Wlkp.
i podległym Miastu Gorzów Wlkp. jednostkom organizacyjnym, udzielania innych ulg w spłacie tych
należności, warunków dopuszczalności pomocy
publicznej w przypadkach, w których ulga będzie
stanowić pomoc publiczną oraz ustalenia organów
uprawnionych, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Odroczenie terminu zapłaty albo rozłożenie na raty należności pieniężnej dokonują
w formie decyzji na podstawie niniejszej uchwały:
1) kierownik jednostki budżetowej w zakresie
należności tej jednostki;
2) kierownik samorządowego zakładu budżetowego w zakresie należności tego zakładu.
2. Do stosowania ulg w spłacie należności dotyczących umorzenia uprawniony jest:
1) kierownik jednostki organizacyjnej, o którym
mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 jeżeli wysokość należności nie przekracza 2-krotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia;
2) Prezydent Miasta – dla pozostałych należności."
2) w § 5 skreśla się ust. 6.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

Poz. 1632, 1633

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Krystyna Sibińska
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UCHWAŁA NR XII/120/2011
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 29 czerwca 2011r.
w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej
Na podstawie art. 19 c ust. 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234,
poz. 1536) uchwala się, co następuje.
§ 1. Uchwala się tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej składanych Miastu
Gorzów Wlkp. przez jej mieszkańców bezpośrednio,
bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych
lub podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 2. 1. Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej,
powinien zawierać w szczególności:
1) nazwę i opis inicjatywy;
2) termin realizacji;
3) informacje o grupie inicjatywnej;
4) miejsce wykonywania zadania;
5) szczegółowy zakres rzeczowy zadania wraz
z propozycją haromonogramu realizacji;
6) opis dotychczas wykonywanych prac grupy inicjatywnej;
7) określenie liczby osób, którym służyć będzie
inicjatywa;
8) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji
inicjatywy, w tym:
a) całkowity koszt;
b) wnioskowaną wysokość dofinansowania
oraz planowany sposób jej wydatkowania;
c) informacje o wkładzie własnym grupy inicjatywnej , o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt. 4;
9) imiona i nazwiska osób reprezentujących grupę
inicjatywną wraz z podpisami.
2. Do wniosku o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej należy dołączyć:

1) w przypadku wniosku złożonego za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. ww. ustawy:
a) statut;
b) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź potwierdzenie wpisu do innego
rejestru;
c) pełnomocnictwo do składania oświadczeń
woli (w przypadku złożenia wniosku przez
pełnomocnika);
d) oświadczenie o braku zaległości w zapłacie
należności publiczno - prawnych;
2) w przypadku wniosku złożonego przez mieszkańców:
a) pisemne oświadczenie wszystkich uczestników potwierdzające ich zaangażowanie
w realizację zadania publicznego oraz wskazujące osobę lub osoby, przez które będą reprezentowane;
b) pisemne oświadczenie osoby reprezentującej
grupę o wzięciu odpowiedzialności za realizację i rozliczenie zadania.
3. Do wniosku można dołączyć w szczególności:
kosztorys inwestorski, projekty budowlane, decyzję
o pozwoleniu na budowę.
§ 3. Wnioski, o których mowa w § 2, składane
będą w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. w terminie
do 30 września każdego roku, których realizacja odbywać się będzie w kolejnym roku budżetowym.
§ 4. 1. Wniosek o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej opiniuje właściwa komórka Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
2. Właściwa komórka Urzędu Miasta Gorzowa
Wlkp. może zwrócić się do wnioskodawcy o przedłożenie dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów
zakreślając odpowiedni termin.
§ 5. 1. Kryteria oceny wniosków:
1) celowość inicjatywy lokalnej z punktu widzenia
potrzeb społeczności lokalnej;
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2) liczba uczestników inicjatywy lokalnej – mieszkańców osiedla, bloku, członków organizacji
występującej z inicjatywą;
3) liczba beneficjentów inicjatywy lokalnej;
4) wkład własny grupy inicjatywnej na poziomie
nie niższym niż 30% kosztu realizacji zadania.
2. Decyzję o wsparciu wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej podejmuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. po zapoznaniu się z opinią właściwej komórki Urzędu Miasta
Gorzowa Wlkp.

Poz. 1633, 1634

1) świadczenia pieniężne;
2) świadczenia rzeczowe.
4. O sposobie rozpatrzenia wniosku Prezydent
Miasta Gorzowa Wlkp. informuje wnioskodawcę na
piśmie.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Krystyna Sibińska

3. Przez wsparcie Miasta Gorzowa Wlkp. w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej rozumie się:

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

1634
16 36

UCHWAŁA NR XII/124/2011
RADY MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 29 czerwca 2011r.
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Zakładowi Komunikacji w Gorzowie Wlkp
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze
zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXIII/326/2007 Rady Miasta
Gorzowa Wlkp. z dnia 21 listopada 2007r. w sprawie
nadania Statutu Miejskiemu Zakładowi Komunikacji
w Gorzowie Wlkp. (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia
6 grudnia 2007r. Nr 134, poz. 1882) zmienionej
uchwałami Nr LXIII/971/2009 Rady Miasta Gorzowa
Wlkp. z dnia 30 września 2009 roku (Dz.Urz. Woj.
Lub. z dnia 8 grudnia 2009r. Nr 133, poz. 1803 ) oraz
uchwałą Nr LXXXIII/1280/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 października 2010r. (Dz. Urz. Woj.
Lub. z dnia 23 grudnia 2010r. Nr 120, poz. 1928),
wprowadza się następujące zmiany:

Sekcję Rozwoju i Promocji,”
b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Bezpośrednio Dyrektorowi Naczelnemu Zakładu oprócz jego zastępcy podlegają:
Samodzielne Stanowisko ds. BHP i ppoż.,
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej,
Radca Prawny,
Sekcja Spraw Pracowniczych,
Wydział Przewozów Autobusowych,
Wydział Przewozów Tramwajowych,
Dział Infrastruktury,

1. w § 4 :

Dział Zamówień Publicznych,

a) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

Dział Planowania Przewozów."

„7. Zadaniem Z-cy Dyrektora ds. Ekonomicznych
– Głównego Księgowego jest ustalanie planów
działalności rzeczowej i finansowej, ewidencji
księgowej, sporządzanie sprawozdań finansowych, prowadzenie gospodarki finansowej
i działań w zakresie rozwoju i promocji zakładu.
Zadania powyższe realizowane są poprzez następujące komórki organizacyjne:
Dział Finansowo-Księgowy,
Dział Ekonomiczny i Informatyki,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Naczelnemu Miejskiego Zakładu Komunikacji
w Gorzowie Wlkp.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Krystyna Sibińska
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UCHWAŁA NR XII/125/2011
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 29 czerwca 2011r.
w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w miejskiej komunikacji zbiorowej w Gorzowie
Wlkp.
Na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2000r.
Nr 50, poz. 601 ze zm.) uchwala się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Niniejszy regulamin określa warunki
przewozu osób, bagażu ręcznego i zwierząt w miejskiej komunikacji zbiorowej na terenie Gorzowa
Wlkp. i gmin, z którymi zawarte jest "Porozumienie
Komunalne". Przewóz odbywa się przystosowanymi
do tego celu pojazdami, w regularnej komunikacji,
według rozkładów jazdy podanych do wiadomości
publicznej.
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
a) przewozie – rozumie się przez to przewóz
osób i bagażu realizowany przez przewoźników w trybie i na zasadach określonych
ustawą z dnia 15 listopada 1984r. Prawo
Przewozowe,
b) przewoźniku – rozumie się przez to przedsiębiorstwa, zakłady oraz inne podmioty spełniające ustawowe wymogi w zakresie realizowania przewozów w ramach miejskiej komunikacji zbiorowej,
c) pasażerze – rozumie się przez to każdą osobę, która znajduje się w pojeździe,
d) pojeździe – rozumie się przez to pojazdy
miejskiej komunikacji zbiorowej lub innego
przewoźnika,
e) bilecie okresowym imiennym (czternastodniowym, miesięcznym, trzymiesięcznym) –
rozumie się przez to „legitymację do biletu
miesięcznego” ze zdjęciem jej posiadacza,
jego imieniem i nazwiskiem, adresem zamieszkania oraz znaczkiem kontrolnym, ważnym w okresie na nim podanym, począwszy
od daty wskazanej przez pasażera przy zakupie i naniesionej na znaczku kontrolnym,
f)

bilecie okresowym na okaziciela – rozumie
się przez to „legitymację do biletu miesięcznego”, w której nie określono jej posiadacza,
wraz ze znaczkiem kontrolnym, ważnym
w okresie na nim podanym, począwszy od
daty wskazanej przez pasażera przy zakupie
i naniesionej na znaczku kontrolnym.

§ 2. Pasażerowie korzystający z przewozu pojazdami oraz obsługujący pojazd, personel kontroli

ruchu i kontrolerzy biletów obowiązani są przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.
§ 3. 1. Uwagi i wskazówki obsługujących pojazdy
oraz personelu kontroli ruchu i kontrolerów biletów
powinny być kierowane do pasażerów w sposób
taktowny i uprzejmy.
2. Obsługujący pojazd, personel kontroli ruchu
i kontrolerzy biletów obowiązani są do udzielania,
na żądanie pasażera, informacji dotyczących przewozu, w szczególności co do czasu odjazdu pojazdu
z przystanku początkowego, kierunku jazdy, funkcjonowania komunikacji zastępczej itp.
3. W każdym pojeździe powinna znajdować się
informacja, gdzie i do kogo pasażerowie mogą kierować skargi i wnioski dotyczące miejskiej komunikacji zbiorowej.
§ 4. 1. Znalazca rzeczy pozostawionej w pojeździe powinien przekazać tę rzecz obsłudze pojazdu
za pokwitowaniem.
2. Tryb postępowania z rzeczami znalezionymi
regulują odrębne przepisy.
Rozdział 2
Przewóz osób.
§ 5. 1. Przewoźnik zobowiązany jest umieścić
w pojazdach informacje o taryfie przewozowej, kategoriach osób uprawnionych do ulgowej opłaty
i bezpłatnych przewozów oraz sposobie ustalania
wysokości opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu.
2. Do korzystania z opłat ulgowych i przejazdów
bezpłatnych uprawnione są wyłącznie osoby wymienione w odpowiedniej Uchwale Rady Miasta
Gorzowa Wlkp.
3. Pasażerowie korzystający z uprawnień, obowiązani są posiadać przy sobie i okazywać na żądanie kontrolera lub innej osoby uprawnionej do kontroli biletów dokument wymieniony w odpowiedniej
Uchwale Rady Miasta Gorzowa Wlkp. uprawniający
do ulgowego lub bezpłatnego przejazdu.
§ 6. 1. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na przystankach i po całkowitym zatrzymaniu pojazdu.
2. Wsiadanie do pojazdu na przystankach początkowych dozwolone jest dopiero po zakończeniu
czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy.
W tym czasie pasażerowie nie mogą przebywać
w pojeździe.
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3. Wsiadanie do pojazdów obsługujących linie
nocne, podmiejskie i sezonowe odbywa się wyłącznie przednimi drzwiami.
4. Obsługujący pojazd, po zakończeniu czynności
związanych ze zmianą kierunku jazdy, obowiązany
jest niezwłocznie podjechać pojazdem do przystanku dla wsiadających w celu umożliwienia osobom
oczekującym na przystanku zajęcie miejsca w pojeździe.
§ 7. Pasażerowie stojący w czasie jazdy powinni
trzymać się uchwytów lub poręczy.
§ 8. Pasażer zamierzający wysiąść na przystanku
oznaczonym "na żądanie" obowiązany jest wcześniej
uprzedzić o tym obsługującego pojazd, a osoba zamierzająca wsiąść na takim przystanku dać odpowiednio wcześniej znak przez podniesienie ręki.
§ 9. Odjazd z przystanku możliwy jest po
uprzednim upewnieniu się, że wszystkie osoby
wsiadające są wewnątrz pojazdu, a wysiadające
opuściły pojazd.
§ 10. 1.W pojazdach wyznaczone są odpowiednio oznakowane miejsca:
a) dla osób z dzieckiem na ręku (dotyczy także kobiet ciężarnych),
b) dla inwalidów.
2. Pasażer, który zajmuje miejsce oznaczone
znakiem graficznym (piktogramem) „dla inwalidy”
lub „dla osoby z dzieckiem na ręku” obowiązany
jest zwolnić to miejsce dla osób uprawnionych.
§ 11. 1. Pasażer obowiązany jest skasować bilet
niezwłocznie po wejściu do pojazdu.
2. W pojeździe wyposażonym w automat do
sprzedaży biletów pasażer może nabywać bilety
w automacie. W przypadku awarii automatu do
sprzedaży biletów zainstalowanego w pojeździe
pasażer może nabyć bilety jednorazowe na przejazd
u prowadzącego pojazd, w cenie wynikającej ze stosownej Uchwały Rady Miasta Gorzowa Wlkp., zaś
opłata za przejazd powinna być uiszczona kwotą
odliczoną.
3. Bilety okresowe nie podlegają zwrotowi
w okresie ich ważności i po upływie tego okresu.
§ 12. Spowodowanie zatrzymania lub zmiany
trasy pojazdu, przez pasażera – bez uzasadnionej
przyczyny, podlega opłacie dodatkowej w wysokości
200-krotnej ceny biletu jednorazowego ulgowego
obowiązującego za przejazd na liniach specjalnych.
§ 13. Zabrania się w pojazdach:
1) otwierania drzwi pojazdu podczas jazdy,
2) dawania nieuzasadnionego sygnału do odjazdu
lub do zatrzymania pojazdu,
3) wsiadania do pojazdu po sygnale do odjazdu,
4) zanieczyszczania i zaśmiecania pojazdu lub
niszczenia urządzeń jego wyposażenia,
5) wychylania się z pojazdu i opierania się o drzwi
podczas jazdy,

Poz. 1635

6) siadania na barierkach ochronnych w przegubie pojazdu,
7) palenia tytoniu,
8) spożywania artykułów żywnościowych, które
mogą spowodować zabrudzenie odzieży
współpasażera lub pojazdu (np. kebab, hotdogi, lody, pestki, napoje ..... itp.),
9) wchodzenia do pojazdu w łyżworolkach lub
wrotkach,
10) grania na instrumentach muzycznych oraz zakłócania w inny sposób spokoju w pojeździe,
11) wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy lub podczas postoju,
12) wykonywania czynności mogących narazić
współpasażerów na szkody lub obrażenia,
13) wykonywania innych czynności niedozwolonych w miejscach publicznych.
§ 14. 1. Pasażer zagrażający bezpieczeństwu lub
porządkowi w pojeździe, także uciążliwy lub zachowujący się agresywnie w stosunku do innych pasażerów, który nie stosuje się do wezwań obsługi pojazdu, personelu kontroli ruchu lub kontrolerów
biletów, obowiązany jest opuścić pojazd na ich wezwanie na najbliższym przystanku.
2. W przypadku, gdy pasażer odmówi opuszczenia pojazdu, obsługa pojazdu, personel kontroli ruchu lub kontrolerzy biletów mogą zwrócić się
o interwencję do Policji lub Straży Miejskiej.
3. Pasażerowi w przypadkach, o których mowa
w ust. 1, nie przysługuje zwrot ceny biletu.
Rozdział 3
Przewóz bagażu.
§ 15. 1. Pasażerowie mogą przewozić w pojazdach bagaż ręczny, jeżeli istnieje możliwość takiego
umieszczenia go w pojeździe, aby nie utrudniał
przejścia i nie narażał na zanieczyszczenie odzieży
innych pasażerów, nie zasłaniał widoczności prowadzącemu pojazd, nie zagrażał bezpieczeństwu ruchu
itp.
2. Zezwala się na przewóz psów pod opieką pasażera pod następującymi warunkami:
a) pasażer posiada aktualne świadectwo szczepienia psa,
b) pies jest trzymany na smyczy i ma założony
kaganiec.
3. Bagażu i zwierząt nie można umieszczać na
miejscach przeznaczonych do siedzenia.
4. Zezwala się na przewóz rowerów o ile rower
nie będzie utrudniał przewozu i nie będzie zagrażał
bezpieczeństwu innych pasażerów.
§ 16. 1. Opłacie według obowiązującej taryfy
podlegają przewożone:
a) rowery,
b) psy.
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2. Nie podlegają opłacie za przewóz:
a) przedmioty stanowiące bagaż ręczny,
b) małe zwierzęta (w tym małe psy) trzymane
na kolanach lub rękach,
c) wózki dziecięce,
d) wózki inwalidzkie.
§ 17. 1. Zabrania się przewozić w pojazdach –
pod rygorem nałożenia opłaty dodatkowej:
a) psów nie mających założonego kagańca, nie
trzymanych na smyczy i bez aktualnego
świadectwa szczepienia psa,
b) innych niebezpiecznych zwierząt,
c) przedmiotów wywołujących uczucie odrazy.
2. W stosunku do pasażerów naruszających zapisy ust – u 1 zastosowanie mają również przepisy
określone w § 14.
§ 18. Pasażer podróżujący z plecakiem zobowiązany jest zdjąć go z pleców i ustawić w sposób określony w par. 15 ust. 1.
§ 19. Nadzór nad przewożonym bagażem i zwierzętami należy do pasażera.
Rozdział 4
Kontrola biletów.
§ 20. 1. Pasażer zobowiązany jest posiadać ważny bilet podczas przejazdu i okazywać go na żądanie
kontrolera biletów, obsługi pojazdu lub innej osoby
upoważnionej do kontroli biletów. Okazanie biletu
ma umożliwić kontrolerowi lub osobie upoważnionej do kontroli biletów sprawdzenie prawdziwości
biletu oraz innych danych w nim zawartych.
2. Pasażer wsiadający do pojazdu na żądanie obsługi pojazdu, kontrolera biletów lub innej osoby
upoważnionej do kontroli biletów, winien niezwłocznie okazać posiadany bilet oraz dokument
uprawniający go do przejazdów ulgowych bądź
bezpłatnych. Pasażer nie posiadający biletu może
zostać wpuszczony do pojazdu pod warunkiem niezwłocznego zakupienia biletu na przejazd u obsługi
pojazdu i skasowaniu go.
3. Obowiązują wyłącznie bilety, których ważność
została określona w stosownej uchwale Rady Miasta
Gorzowa Wlkp.
4. Pasażerowi nie wolno odstępować skasowanego biletu innemu pasażerowi celem okazania go
jako ważnego biletu na przejazd dla tego pasażera.
§ 21. 1. Bilet zniszczony bądź zabrudzony, z którego nie można odczytać cech identyfikacyjnych
oraz bilet o wartości niższej niż obowiązująca za
przejazd na danej linii jest nieważny.
2. Nie można legitymować się biletem przed jego skasowaniem jako ważnym biletem uprawniającym do przejazdu.

Poz. 1635

§ 22. 1. Bilety okresowe bez wpisanego, w sposób trwały, numeru „legitymacji do biletu miesięcznego” na znaczku kontrolnym są nieważne.
2. Bilety okresowe nieczytelne, zniszczone, bez
zdjęcia posiadacza, jego imienia i nazwiska, adresu
zamieszkania (nie dotyczy biletów na okaziciela) są
nieważne. Bilety, co do których istnieje podejrzenie
fałszerstwa są nieważne i podlegają zatrzymaniu
przez kontrolera za pokwitowaniem.
3. Pasażerowie nie posiadający podczas jazdy
uprawnień do ulg, nie mogą posługiwać się ulgowymi biletami.
§ 23. 1. Pasażer jest obowiązany na wezwanie
kontrolera biletów lub obsługi pojazdu okazać ważny bilet na przejazd oraz dokument uprawniający go
do przejazdu ulgowego bądź bezpłatnego.
2. Pasażer, który posiada bilet okresowy imienny
(siedmiodniowy, czternastodniowy, miesięczny,
trzymiesięczny), którego początek ważności rozpoczął się przed dniem kontroli a nie jest w stanie okazać go kontrolującemu podczas kontroli, ma prawo
do zwrotu opłaty dodatkowej pomniejszonej o opłatę manipulacyjną, jeżeli nie później niż w terminie
7 dni od dnia przewozu przedstawi ten bilet w biurze
kontroli biletów w godzinach pracy biura.
3. Opłatę manipulacyjną ustala się jako pięciokrotność ceny biletu jednorazowego ulgowego
obowiązującego za przejazd na liniach specjalnych.
Rozdział 5
Postanowienia końcowe.
§ 24. 1. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania miejskiej komunikacji zbiorowej należy kierować
do dyrekcji Miejskiego Zakładu Komunikacji przy
ul. Kostrzyńskiej 46 w Gorzowie Wlkp.
2. W sprawach spornych pasażer ma prawo,
w ciągu 7 dni od wystawienia wezwania do zapłaty
opłaty dodatkowej, odwołać się do jednostki zatrudniającej kontrolera. W przypadku negatywnej odpowiedzi jednostki zatrudniającej kontrolera pasażer
może, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi,
złożyć odwołanie do Prezydenta Miasta Gorzowa
Wlkp.
3. Pasażer, który skutecznie (za pokwitowaniem)
złożył odwołanie od nałożonej opłaty dodatkowej
albo od wezwania do zapłaty, do jednostki zatrudniającej kontrolera biletów i w ciągu 30 dni od dnia
złożenia odwołania nie otrzyma odpowiedzi ma
prawo domniemywać, że odwołanie jego zostało
uwzględnione a opłata dodatkowa została anulowana.
§ 25. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
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§ 26. Traci moc uchwała Nr LXIX/1099/2010 Rady
Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 lutego 2010 roku
w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w miejskiej komunikacji zbiorowej w Gorzowie
Wlkp.

Poz. 1635, 1636

jewództwa Lubuskiego i podlega rozplakatowaniu
w miejscach publicznych.
Przewodnicząca Rady
Krystyna Sibińska

§ 27. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-

===================================================================================
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UCHWAŁA NR VIII/42/11
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIASTECZKU
z dnia 29 czerwca 2011r.
w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Nowym Miasteczku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska
w Nowym Miasteczku uchwala nazwy ulic:

§ 4. „Konwaliowa” na działce o numerze ewidencyjnym 109 położonej w obrębie miasta Nowego
Miasteczka, wychodząca z ul. Różanej w ogólnym
kierunku wschodnim do akwenu wodnego.

§ 1. „Różana” na działkach o numerach ewidencyjnych 95, 101/1, 100/39, położonych w obrębie
miasta Nowego Miasteczka, wychodząca z ul. Szosa
Bytomska w ogólnym kierunku południowym.

§ 5. Szczegółowe położnie ulic przedstawiono na
mapie poglądowej, stanowiącej załącznik do uchwały.

§ 2. „Tulipanowa” na działkach o numerach
ewidencyjnych 99/3, 100/40, 117 położonych w obrębie miasta Nowego Miasteczka, równoległa do
ul. Parkowej.
§ 3. „Wrzosowa” na działce o numerze ewidencyjnych 100/29, położonej w obrębie miasta Nowego Miasteczka, wychodzącej z ul. Parkowej, w ogólnym kierunku południowym do ul. Tulipanowej.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowego Miasteczka.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Leszek Sikora
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Załącznik
do uchwały Nr VIII/42/11
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
z dnia 29 czerwca 2011r.
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UCHWAŁA NR X.49.2011
RADY GMINY GÓRZYCA
z dnia 30 czerwca 2011r.
w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego
oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca
2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zmianami) Rada
Gminy w Górzycy uchwala, co następuje:
Rozdział 1

3. Członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, zwanego dalej Zespołem powołuje i odwołuje Wójt Gminy Górzyca w drodze zarządzenia.
4. Odwołanie członka Zespołu następuje:
1) na jego umotywowany wniosek,

PRZEPISY OGÓLNE
§ 1. Niniejsza uchwała określa tryb i sposób powoływania, odwoływania członków oraz szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy.
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1. Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy
Górzyca.
2. Zespole – należy przez to rozumieć Interdyscyplinarny Zespół do spraw Przeciwdziałania
Przemocy.

2) na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem,
3) na wniosek Przewodniczącego Zespołu.
5. Wnioski, o których mowa w ust. 4, sporządzone na piśmie, Przewodniczący Zespołu przekazuje
niezwłocznie Wójtowi.
6. Uzupełnienie składu Zespołu odbywa się
w trybie i na zasadach właściwych dla powołania
członka Zespołu w terminie 30 dni od dnia odwołania.
Rozdział 3

§ 3. Zespół realizuje zadania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI FUNKCJONOWANIA
GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

Rozdział 2

§ 5. 1. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje
Wójt.

TRYB I SPOSÓB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA
GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO
§ 4. 1. W skład Zespołu wchodzą po jednym
przedstawicielu:
1) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górzycy,
2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Górzycy,
3) Komendy Powiatowej Policji w Słubicach,
4) Ochrony zdrowia.
5) Szkół Podstawowych
Gminy Górzyca,

i Gimnazjum

z terenu

6) Sądowej Służby Kuratorskiej przy Sądzie Rejonowym w Słubicach,
7) Organizacji pozarządowych działających na
rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
2. Wójt Gminy Górzyca pisemnie zawiadamia
organizacje i instytucje o obowiązku wytypowania
swoich przedstawicieli do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym. Organizacje i instytucje w terminie
7 dni od daty otrzymania zawiadomienia zgłaszają
przedstawicieli do prac w zespole i załączają pisemną zgodę.

2. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w razie jego nieobecności – Zastępca Przewodniczącego Zespołu.
3. Przewodniczący Zespołu i jego Zastępca wyłaniani są na pierwszym posiedzeniu Zespołu spośród jego członków w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów
4. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć, zaproszeni przez Przewodniczącego Zespołu, specjaliści
w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
5. Osoby wchodzące w skład Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego współpracują ze sobą w sposób skoordynowany, zapewniający skuteczne reagowanie na problem.
6. Siedzibą Zespołu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górzycy, który zapewnia jego obsługę organizacyjno – techniczną, w szczególności:
1) przygotowuje posiedzenia Zespołu,
2) prowadzi i przechowuje dokumentację związaną z pracami zespołu,
3) prowadzi rejestr oświadczeń członków Zespołu,
o których mowa w art. 9c ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.
z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)
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7. Członkowie Zespołu wykonują swoje zadania
w ramach obowiązków służbowych i zawodowych
8. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący
z własnej inicjatywy lub na wniosek jednego
z członków w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 3 miesiące,
9. Zwołanie posiedzenia Zespołu, w przypadku
zgłoszenia osoby lub rodziny, wymaga uzyskania
pisemnej zgody osoby lub rodziny , której sprawa
ma być przekazana do rozpatrzenia w ramach jego
pracy, z zastrzeżeniem ust. 10,
10. W sytuacjach wyjątkowych (w przypadku zagrożenia dobra dziecka lub sytuacji przemocy
w rodzinie, występujących patologii) posiedzenie
Zespołu zwołuje Przewodniczący Zespołu. Zespół
zwołuje się w trybie natychmiastowym, bez wymaganej zgody określonej w ust. 9.

Poz. 1637, 1638

11. Zespół podejmuje swoje decyzje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu zespołu.
12. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, do którego dołącza się listę obecności.
Rozdział 4
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Górzyca.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Bańka

===================================================================================
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UCHWAŁA NR X.50.2011
RADY GMINY GÓRZYCA
z dnia 30 czerwca 2011r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania
dla szkół niepublicznych prowadzanych na terenie Gminy Górzyca przez podmioty nie należące do sektora
finansów publicznych
Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.), art. 18 ust 2 pkt 15, 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. 251 i art. 252 ustawy z dnia 29 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157,
poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Górzyca uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji
działającym na terenie Gminy Górzyca niepublicznym przedszkolom, w tym specjalnym oraz zespołom wychowania przedszkolnego i punktom przedszkolnym, zwanych dalej „przedszkolami”, niepublicznym szkołom podstawowym i gimnazjom,
w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem
szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych oraz szkół podstawowych artystycznych,
zwanych dalej „szkołami”, działających na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz tryb i zakres
kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
§ 2. 1. Dotacji udziela się na pisemny wniosek
osoby prawnej lub fizycznej, zwanej dalej „wnioskodawcą”, złożony do Wójta Gminy Górzyca nie
później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Wniosek określony w ust. 1 o udzielenie dotacji na rok 2011 osoby prawne lub fizyczne mogą

złożyć w terminie nie później niż do dnia 30 września 2011 roku.
§ 3. 1. Wysokość dotacji na jednego ucznia
w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół
publicznych, w których realizowany jest obowiązek
szkolny lub obowiązek nauki ustala się w wysokości
kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu
i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji
ogólnej otrzymywanej przez Gminę Górzyca
w danym roku.
2. Wysokość dotacji na jednego ucznia w niepublicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych
ustala się na poziomie 75% wydatków bieżących,
jakie w aktualnym roku budżetowym ponosi gmina
na jednego ucznia w przedszkolu publicznym, z tym
że na jednego ucznia niepełnosprawnego w wysokości kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego
ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego
w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę w danym roku.
3. Wysokość dotacji na jednego ucznia
w niepublicznych szkołach o uprawnieniach szkół
publicznych, niewymienionych w pkt 1, ustala się na
poziomie 50% wydatków bieżących, jakie w aktualnym roku budżetowym ponosi gmina na jednego
ucznia w szkołach publicznych tego samego typu
i rodzaju.
4. Wysokość dotacji na jednego ucznia w niepublicznych przedszkolach i szkołach, które zgodnie
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z art. 71b ust. 2a ustawy o systemie oświaty prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, ustala
się w wysokości kwoty przewidzianej na jedno
dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju
w części oświatowej subwencji ogólnej, otrzymywanej przez gminę w danym roku.
5. Wysokość dotacji na jednego ucznia niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego
ustala się na poziomie 40% wydatków bieżących,
jakie w aktualnym roku budżetowym ponosi gmina
na jednego ucznia w przedszkolu publicznym, z tym
że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości kwoty
przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę
w danym roku.
§ 4. Dotacja przekazywana jest w 12 częściach
w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, na
wskazany we wniosku rachunek bankowy szkoły lub
przedszkola.
§ 5. 1. Wysokość miesięcznej dotacji naliczana
jest jako iloczyn liczby uczniów według stanu na
pierwszy dzień każdego miesiąca wskazanej w informacji przekazanej do Urzędu Gminy w Górzycy
w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca oraz
wysokości dotacji na jednego ucznia, o której mowa
w § 3 ust. 2, ust. 3 i 5 wg stanu wynikającego
z uchwały budżetowej.
2. Wzór informacji, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik Nr 2.
3. Dotacja za miesiące wakacyjne przekazywana
jest na podstawie liczby uczniów wykazanej w informacji miesięcznej w czerwcu.
§ 6. Do czasu określenia wysokości dotacji na
jednego ucznia w danym roku budżetowym obowiązuje wysokość dotacji ustalona w poprzednim roku
budżetowym. Po wprowadzeniu zmiany wysokości
dotacji na jednego ucznia nastąpi wyrównanie przyznanej dotacji od 1 stycznia danego roku.
§ 7. 1. Wnioskodawca przekazuje rozliczenie
z otrzymanej dotacji za okres od 1 stycznia do
31 grudnia roku, za który otrzymał dotację, w terminie do 20 stycznia roku następnego, dla każdego
typu i rodzaju szkoły i przedszkola oddzielnie.
W przypadku, gdy szkołą lub przedszkole kończy
swoją działalność w trakcie roku budżetowego, rozliczenie dotacji należy złożyć w terminie 10 dni po
zakończeniu działalności.
2. Wzór rozliczenia, o którym mowa w ust. 1.
stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.
§ 8. 1. Ostateczne rozliczenie udzielonych dotacji
za okres roczny organ dotujący dokonuje w terminie
do 31 stycznia następnego roku:
1) w przypadku wystąpienia niedopłaty gmina
przekaże wyrównanie kwoty dotacji należnej za
rok poprzedni w terminie do 31 stycznia następnego roku,
2) kwota niewykorzystanej dotacji podlega zwrotowi do budżetu gminy w terminie 31 stycznia
roku następnego,
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3) w przypadku likwidacji szkoły lub przedszkola
zwrotu niewykorzystanej dotacji należy dokonać w terminie 15 dni od zakończenia działalności.
2. Od kwot dotacji zwróconych po terminie,
o których mowa w § 8. ust. 1 pkt 2 i 3 nalicza się
odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości
podatkowych, począwszy od dnia następującego po
upływie tych terminów.
§ 9. W przypadku stwierdzenia, że dotacja została pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości
albo została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, dotacja podlega zwrotowi do Urzędu Gminy
w Górzycy wraz z odsetkami w wysokości określonej, jak dla zaległości podatkowych w ciągu 15 dni
od stwierdzenia tych okoliczności, stosownie do
art. 252 ustawy o finansach publicznych.
§ 10. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontrolowania prawidłowości wykorzystania
dotacji przyznanych szkołom i przedszkolom z budżetu gminy.
2. Kontrolę przeprowadzają pracownicy Urzędu
Gminy w Górzycy. Mają oni prawo wstępu do dotowanych szkół i przedszkoli oraz do wglądu do
prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej,
finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania.
3. Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych, na podstawie
których przekazana dotacja oraz sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami
określonymi w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie
oświaty.
4. Podmiot kontrolowany zobowiązany jest do
prowadzenia ewidencji poniesionych wydatków na
daną szkołę lub przedszkole w sposób umożliwiający rozliczenie przyznanej dotacji.
5. Podmiot kontrolowany zobowiązany jest do
udostępnienia wszelkich dokumentów objętych zakresem kontroli.
6. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych
sporządza się protokół podpisywany przez kontrolowanego i kontrolującego w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
7. Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje
prawo wniesienia wyjaśnień i uwag do protokołu
w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu.
8. W razie stwierdzenia nieprawidłowości Wójt
Gminy Górzyca kieruje wystąpienie pokontrolne,
w którym informuje o stwierdzonych nieprawidłowościach.
9. Podmiot kontrolowany, do którego zostało
skierowane wystąpienie pokontrolne jest zobowiązany w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym powiadomić Wójta Gminy Górzyca o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 82

– 7708 –

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Górzyca.
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§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Bańka

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr X.50.2011
Rady Gminy Górzyca
z dnia 30 czerwca 2011r.
…………………………………………….
Pieczątka organu prowadzącego
WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA ROK ………..
Wnioskodawca
 osoba prawna
 osoba fizyczna
...............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
(nazwisko i imię lub nazwa osoby prowadzącej szkołę/przedszkole; adres)

II. DANE SZKOŁY/ PRZEDSZKOLA
Wnoszę o udzielenie dotacji dla szkoły/ przedszkola
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
(nazwa i adres szkoły/ przedszkola)

Numer i data wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Górzyca
……………………………................................................................................................................................................
Numer i data decyzji nadającej uprawnienia szkoły publicznej wydaje przez.......................................................
...............................................................................................................................................................................
Numer i nazwa rachunku bankowego szkoły/ przedszkola, na który należy przekazywać dotację:
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
III DANE O PLANOWANEJ LICZBIE UCZNIÓW
Styczeń – sierpień – liczba uczniów ogółem: ......................................................................................................
w tym niepełnosprawnych: ..........................................................................................................................
w tym liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, o której mowa w art. 71b ust 3 i 3a ustawy systemie oświaty:
.............................................................................................................................................................
- w tym spoza terenu Gminy Górzyca:
liczba uczniów:………………………… gmina:. ...................................................
liczba uczniów…………………………. gmina: ....................................................
liczba uczniów:………………………… gmina: ....................................................
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wrzesień – grudzień – liczba uczniów ogółem: .....................................................
w tym niepełnosprawnych: .....................................................................................................................
w tym liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, o której mowa w art. 71b ust 3 i 3a ustawy o systemie oświaty: .........................................................................................................................................................
w tym spoza terenu Gminy Górzyca:
liczba uczniów:………………………… gmina:. ...................................................
liczba uczniów…………………………. gmina: ...................................................
liczba uczniów:………………………… gmina: ...................................................
IV. OŚWIADCZENIA I PODPISY OSOBY/ OSÓB REPREZENTUJĄCYCH ORGAN PROWADZĄCY
Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością. Oświadczam, że znane są
mi przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U.
z 2005r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.).

……………………………………
miejscowość,

………………………………………
data podpis i pieczątka osoby/osób reprezentujących organ prowadzący

WYPEŁNIA URZĄD GMINY GÓRZYCA
Sprawdzono zgodność wniosku z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji prowadzonej przez Urząd Gminy
w Górzycy.

…………………………………..……
miejscowość,

…………………………………………
data podpis pracownika
Urzędu Gminy w Górzycy

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 82

– 7710 –

Poz. 1638
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr X.50.2011
Rady Gminy Górzyca
z dnia 30 czerwca 2011r.

………………………………………….

Górzyca, dnia …..………………….

Pieczątka organu prowadzącego
INFORMACJA MIESIĘCZNA
o aktualnej liczbie uczniów
(wg. stanu na dzień 1 miesiąca ……………………… roku………………..)

I. DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM
Wnioskodawca


osoba prawna



osoba fizyczna

...................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
(nazwisko i imię lub nazwa osoby prowadzącej szkołę/przedszkole; adres)

II. DANE SZKOŁY/ PRZEDSZKOLA
...................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
(nazwa i adres szkoły/ przedszkola)

III. INFORMACJA O AKTUALNEJ LICZBIE UCZNIÓW
Liczba uczniów ogółem: ........................................................................................................................................
w tym niepełnosprawnych: .........................................................................................................................
w tym liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, posiadających opinię o potrzebie
wczesnego wspomagania rozwoju, o której mowa w art. 71b ust 3 i 3a ustawy o systemie oświaty:
...................................................................................................................................................................
w tym spoza terenu Gminy Górzyca:
liczba uczniów:………………………… gmina:. ...................................................
liczba uczniów…………………………. gmina: ....................................................
liczba uczniów:………………………… gmina: ....................................................
IV. OŚWIADCZENIA I PODPISY OSOBY/ OSÓB REPREZENTUJĄCYCH ORGAN PROWADZĄCY
Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością. Oświadczam, że znane są
mi przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U.
z 2005r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.).
……………………………………
miejscowość,

……………………………………………
data podpis i pieczątka osoby/osób
reprezentujących organ prowadzący
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr X.50.2011
Rady Gminy Górzyca
z dnia 30 czerwca 2011r.

…………………………………………….
Pieczątka organu prowadzącego

Górzyca, dnia………..……………..

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI
za rok……………………….
I. DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM
Wnioskodawca
 osoba prawna
 osoba fizyczna
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
(nazwisko i imię lub nazwa osoby prowadzącej szkołę/przedszkole; adres)

II. DANE SZKOŁY/ PRZEDSZKOLA
...................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
(nazwa i adres szkoły/ przedszkola)

III. INFORMACJA O OTRZYMANEJ DOTACJI

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

Miesiąc

Liczba uczniów
ogółem

Liczba uczniów
niepełnosprawnych

Liczba uczniów objętych
wspomaganiem rozwoju

Kwota
otrzymanej dotacji

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
OGÓŁEM

IV. INFORMACJA O WYKORZYSTANIU DOTACJI

Lp.

Rodzaje wydatków finansowych w ramach
dotacji (dotyczy tylko wydatków związanych
z działalnością dotowanej szkoły/ przedszkola)
Wynagrodzenia ogółem:
Wydatki rzeczowe ogółem, w tym:
Wydatki na zakup energii elektrycznej
Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych, naukowych, książek
Remonty

Wysokość poniesionych wydatków finansowych
w ramach otrzymanej dotacji
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Inne (jakie):
OGÓŁEM
Kwota niewykorzystanej dotacji podlegającej zwrotowi:
Ogółem:……………………………………………………………(słownie:…………………………………………………)
V. OŚWIADCZENIA I PODPISY OSOBY/ OSÓB REPREZENTUJĄCYCH ORGAN PROWADZĄCY
Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością. Oświadczam, że znane są
mi przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U.
z 2005r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.).

……………………………………
miejscowość,

…………………..……………………………
data podpis i pieczątka osoby/osób
reprezentujących organ prowadzący

Wypełnia Urząd Gminy w Górzycy
Potwierdzenie złożenia informacji

……………………………………
Data

……………………………………………
podpis pracownika
Urzędu Gminy Górzyca

16 40
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UCHWAŁA NR X.51.2011
RADY GMINY GÓRZYCA
z dnia 30 czerwca 2011r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, granic ich obwodów oraz
ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Górzyca publicznych oddziałów przedszkolnych i innych form
wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych

Na podstawie art. 14a ust 1 i ust. 1a oraz art. 17
ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Górzyca uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się następujący plan sieci i granice
obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Górzyca:
1) Szkoła Podstawowa im. Wł. Broniewskiego
w Górzycy, ul. Wolności 17, wchodząca w skład
Zespołu Szkół w Górzycy, ul. Wolności 17, granice obwodu której stanowią miejscowości:
Chyrzyno Osada, Górzyca, Laski Lubuskie, Ługi
Górzyckie i ul. Stacja PKP, Owczary, Pamięcin,
Radówek i Żabczyn;
2) Szkoła Podstawowa im. Kresowian w Czarnowie, Plac Wolności 8, granice obwodu której
stanowią miejscowości: Czarnów, Spudłów,
Stańsk i Żabice;

§ 3. Ustala się następującą sieć prowadzonych
przez Gminę Górzyca publicznych oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych:
1) Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej
im. Wł. Broniewskiego w Górzycy, ul. Wolności
17, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Górzycy;
2) Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej
im. Kresowian w Czarnowie, Plac Wolności 8;
3) Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej im.
Kresowian w Czarnowie, Plac Wolności 8.
§ 4. Tracą moc uchwały:
1) Uchwała Nr XX/242/2001 Rady Gminy w Górzycy z dnia 27 listopada 2001r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół oraz granic ich obwodów;
2) Uchwała Nr XXXI/187/09 Rady Gminy Górzyca
z dnia 9 października 2009r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę publicznych oddziałów przedszkolnych oraz punktów
przedszkolnych.

3) Publiczne Gimnazjum w Górzycy, ul. Wolności
17, wchodzące w skład Zespołu Szkół w Górzycy, ul. Wolności 17, granice obwodu którego
stanowią miejscowości: Chyrzyno Osada, Czarnów, Górzyca, Laski Lubuskie, Ługi Górzyckie
i ul. Stacja PKP, Owczary, Pamięcin, Radówek,
Spudłów, Stańsk, Żabczyn, Żabice.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Górzyca.

§ 2. Plan sieci szkół publicznych uzupełnia Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Pamięcinie ze Szkołą Filialną w Żabicach z siedzibą w Pamięcinie Nr 29, 69-113 Górzyca,
posiadająca uprawnienia szkoły publicznej, w której
realizowany jest obowiązek szkolny.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Bańka

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od
dnia 1 września 2011 roku.
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UCHWAŁA NR VIII/43/2011
RADY GMINY NOWA SÓL
z dnia 30 czerwca 2011r.
w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Nowa Sól
Na podstawie art. 14 ust. 5, w związku z art. 5c pkt 1
i art. 6 ust. 1 pkt 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:

2) zajęć przygotowujących dzieci do udziału
w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych;

§ 1. Niniejszą uchwałą ustala się wysokość opłat
za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nowa Sól

3) zajęć umożliwiających realizację programów
autorskich i innowacji poszerzających podstawę programową;

§ 2. 1. Występujące w uchwale określenie:
„podstawa programowa” używa się w rozumieniu rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia
ogólnego w poszczególnych typach szkół
(Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz. 17).
2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
„dyrektorze” – należy przez to rozumieć
dyrektora
przedszkola
prowadzonego
przez Gminę Nowa Sól;
„rodzicu” – należy przez to rozumieć jednego lub oboje rodziców albo prawnych
opiekunów dziecka wspólnie z nim zamieszkujących i gospodarujących.
§ 3. Świadczenia udzielane przez przedszkole
publiczne prowadzone przez Gminę Nowa Sól zwane dalej „przedszkolem”, obejmujące podstawę
programową wychowania przedszkolnego, realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie,
na zasadach określonych w statucie przedszkola.

4) zabaw z dzieckiem polegających na zachęcaniu
do czytelnictwa i rozwijania różnych uzdolnień:
plastycznych, muzycznych, teatralnych, przyrodniczo-ekologicznych, językowych, poszerzających podstawę programową;
5) gier i zabaw dostosowanych do wieku i możliwości dziecka.
2. Za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń opiekuńczo – wychowawczych, o których mowa w § 4
ust. 1, udzielanych w czasie godzin pracy przedszkola, ustala się opłatę w wysokości 0,08% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie
z ustawą z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002r. Nr 200,
poz. 1679 z z późn. zm.), ogłaszanego w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów na dany rok
kalendarzowy.
3. Za czas nie wykorzystania przez dzieci świadczeń określonych § 4 ust. 2 pobrana opłata podlega
zwrotowi.
§ 5. 1. Opłata, o której mowa w § 4 ust. 2, nie
obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć
dodatkowych, prowadzonych na życzenie rodziców
przez inne niż przedszkole podmioty.

§ 4. 1. Świadczenia przedszkola, wykraczające
poza realizację podstawy programowej wychowania
przedszkolnego, są odpłatne. W trakcie jednej godziny świadczeń opiekuńczo-wychowawczych udzielanych przez przedszkole, w czasie przekraczającym
5 godzin, przeznaczonym na realizację podstawy
programowej wychowania przedszkolnego, realizowana jest opieka i zajęcia wspierające prawidłowy
rozwój dziecka, zawierające w szczególności elementy:

2. Wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia
w przedszkolu ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym, z zastosowaniem przepisów art. 67a ustawy o systemie oświaty.

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

2. Szczegółowy zakres, warunki realizacji i wysokość odpłatności za świadczenia, o których mowa
w § 4 ust. 1 i § 5 ust. 1, określa umowa cywilnoprawna, zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola
a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka.

§ 6. 1. Rodzice (opiekunowie prawni) w karcie
zgłoszenia dziecka do przedszkola, deklarują dzienną
liczbę godzin korzystania w danym roku szkolnym
przez dziecko ze świadczeń, o których mowa w § 4
ust. 1 i § 5 ust. 1.
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§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Nowa Sól.
§ 8. Traci moc uchwała Nr XXXV/192/09 Rady
Gminy Nowa Sól z dnia 23 października 2009r.
w sprawie odpłatności za korzystanie ze świadczeń
przedszkoli publicznych w zakresie przekraczającym
podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Poz. 1640, 1641, 1642

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 września 2011r.
Przewodniczący Rady
Zbigniew Ogrodniczuk
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UCHWAŁA NR VIII/45/2011
RADY GMINY NOWA SÓL
z dnia 30 czerwca 2011r.
w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece
nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011r. Nr 45,
poz. 235) uchwala się, co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

§ 1. Ustala się opłatę za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzony przez Wójta
Gminy Nowa Sól w wysokości 25% minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Ogrodniczuk

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
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UCHWAŁA NR IX/75/2011
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE
z dnia 30 czerwca 2011r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Rzepin
Na podstawie art. 5c pkt. 1, art. 6 ust. 1 pkt. 2
i art. 14 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami) Rada Miejska
w Rzepinie uchwala, co następuje:
§ 1. Usługi świadczone przez publiczne przedszkola prowadzone przez gminę Rzepin w zakresie
podstawy programowej, określonej w odrębnych
przepisach, są realizowane bezpłatnie w wymiarze
5 godzin dziennie.
§ 2. 1. Świadczenia w przedszkolach publicznych
prowadzonych przez Gminę Rzepin, w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, są odpłatne na zasadach
określonych w § 3.
2. Usługi świadczone przez przedszkola, o których mowa w ust. 1, obejmują:

1) opiekę nad dzieckiem, realizowaną przez osoby
posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
2) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój psychofizyczny dziecka,
3) gry i zabawy edukacyjne, aktywizujące oraz
rozwijające zainteresowania otaczającym światem,
4) zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne i inne,
rozwijające zdolności dzieci oraz zaspokajające
ich zainteresowania i potrzeby aktywności,
5) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój
fizyczny dziecka,
6) zabawy tematyczne wspomagające
emocjonalny i społeczny dziecka.

rozwój
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§ 3. 1.Opłata za świadczenia, w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest pobierana tylko za pierwszą, rozpoczętą godzinę przekraczającą wymiar,
o którym mowa w § 1 i wynosi 0,33% aktualnie
obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za
pracę, ogłoszonego przez Prezesa Rady Ministrów
w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski.
§ 4. W przypadku korzystania ze świadczeń
przedszkoli przez dwoje lub więcej dzieci z jednej
rodziny, opłata ulega obniżeniu o 20% za drugie
i każde następne dziecko.

Poz. 1642, 1643

w sprawie opłat za wyżywienie dziecka oraz opłat za
dodatkowe zajęcia świadczone przez przedszkola
Gminy Rzepin.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 września 2011r.
Przewodniczący Rady
Robert Łukaszewicz

§ 5. Traci moc uchwała Nr XV/112/2007 Rady
Miejskiej w Rzepinie z dnia 28 grudnia 2007r.
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UCHWAŁA NR X/67/11
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE
z dnia 30 czerwca 2011r.
w sprawie: uchwalenia regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na
rok 2012
Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) określa się
„szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projektu aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowych tych organizacji. Rada Miejska w Sławie uchwala co następuje:
§ 1. Przedmiotem konsultacji są:
1) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych
dalej organizacjami pozarządowymi,
2) projekty rocznych lub wieloletnich programów
współpracy Gminy Sława z organizacjami pozarządowymi,
3) projekty aktów normatywnych, w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej organizacji
pozarządowych i projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych,
określonych w art. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 2. W konsultacjach mogą uczestniczyć: organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy
w zakresie określonym w ustawie o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie.
§ 3. Konsultacje są obligatoryjne prowadzone
z inicjatywy Burmistrza Sławy.

§ 4. 1. Ogłoszenie Burmistrza Sławy o przeprowadzeniu konsultacji jest zamieszczane w Biuletynie
Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie
Miejskim w Sławie.
2. W zależności od potrzeb ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji może być zamieszczone
w „Biuletynie Sławskim”.
§ 5. 1. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
powinno określać:
1) cel konsultacji,
2) przedmiot konsultacji,
3) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
4) formę konsultacji,
5) zasięg terytorialny konsultacji
2. Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji jest
przekazywane do publicznej wiadomości w terminie
nie krótszym niż 14 dni przed terminem ich rozpoczęcia za pośrednictwem:
1) strony internetowej Urzędu Miejskiego,
2) biuletynu informacji publicznej Urzędu Miejskiego,
3) obwieszczeń zamieszczanych
ogłoszeń Urzędu Miejskiego,

na

tablicach

4) poczty elektronicznej.
§ 6. Koszty związane z prowadzeniem konsultacji
społecznych pokrywane są z budżetu Gminy Sława.
§ 7. 1. Konsultacje mogą być prowadzone w co
najmniej jednej z podanych form:
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1) konsultacje pisemne,
2) wysłuchanie publiczne,
3) otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych,
4) spotkania dotyczące
współpracy,

wybranych

dziedzin

5) forum dyskusyjne z użyciem strony internetowej,
6) formularz elektroniczny na stronie internetowej,
7) powołanie zespołu opiniodawczo – konsultacyjnego.
2. Dopuszczalne są także inne formy zapewniające szeroki dostęp do uczestnictwa w konsultacjach,
przy użyciu nowoczesnych technik informatycznych.
3. Z otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych sporządza się protokół,
którego załącznikiem jest lista obecności uczestników spotkania.
4. Wyboru formy konsultacji w zależności od
przedmiotu konsultacji, dokonuje Burmistrz Sławy.

Poz. 1643, 1644

§ 8. 1. Informację o wynikach konsultacji podaje
się do wiadomości na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego nie później niż w ciągu 30 dni od
zakończenia konsultacji.
2. Wyniki konsultacji zawierają zestawienie zgłoszonych opinii i uwag wraz ze stanowiskiem Burmistrza w danej sprawie.
3. Wyniki konsultacji Burmistrz Sławy przedstawia radzie Miejskiej w uzasadnieniu do projektów
aktów, o których mowa w §1 niniejszej uchwały.
§ 9. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla władz
administracyjnych Gminy Sława.
§ 10. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach jeżeli zostały przeprowadzone w sposób
przedstawiony w niniejszym regulaminie.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sławy.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Aleksander Polański

5. Możliwe jest łączenie kilku form konsultacji.
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UCHWAŁA NR X/68/11
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE
z dnia 30 czerwca 2011r.
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sława w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234,
poz. 1536) uchwala program współpracy Gminy
Sława w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
§ 1. Program określa:
1) cel główny i cele szczegółowe programu;
2) zasady współpracy;
3) zakres przedmiotowy;
4) formy współpracy;
5) priorytetowe zadania publiczne;
6) okres realizacji programu;
7) sposób realizacji programu;

8) wysokość środków przeznaczanych na realizację programu;
9) sposób oceny realizacji programu;
10) informację o sposobie tworzenia programu
oraz o przebiegu konsultacji;
11) tryb powoływania oraz zasady działania komisji
konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami);
2) inicjatywie lokalnej – rozumie się przez to złożenie przez mieszkańców Gminy Sława, bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji lub
podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności po-

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 82

– 7718 –

żytku publicznego i o wolontariacie, wniosku
o realizację zadania publicznego zgodnie
z art. 19b – 19h ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie;
3) komisjach konkursowych – rozumie się przez to
komisje konkursowe ds. opiniowania ofert na
realizację zadań publicznych;
4) konkursie ofert – rozumie się przez to otwarty
konkurs ofert na realizację zadań publicznych,
o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
5) organizacjach – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie;
6) Burmistrzu – rozumie się przez to Burmistrza
Sławy;
7) programie – rozumie się przez to program
współpracy Gminy Sława w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
8) stronie Gminy – rozumie się przez to stronę
internetową znajdującą się pod adresem
www.slawa.pl
9) środkach pozabudżetowych – rozumie się przez
środki finansowe pochodzące z funduszy:
a) Unii Europejskiej,
b) strukturalnych,
c) innych państw i organizacji międzynarodowych,
d) polskich i zagranicznych organizacji pozarządowych,
e) podmiotów komercyjnych,
f)

administracji centralnej.

Do środków pozabudżetowych nie zalicza się środków finansowych pochodzących z budżetu Gminy
Sława.
10) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
§ 3. 1. Celem głównym programu jest określenie
zasad regulujących współpracę Gminy Sława z organizacjami w 2011 roku.
2. Cele szczegółowe obejmują:
1) kształtowanie lokalnego społeczeństwa obywatelskiego i wspomaganie rozwoju społeczności
lokalnych, w tym:
a) organizowanie i wspieranie działań społecznych i inicjatyw obywatelskich na rzecz Gminy i rozwoju więzi lokalnych,

Poz. 1644
b) rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej Gminy,
c) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje
otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycję,
d) promocję postaw obywatelskich i prospołecznych,
e) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów lokalnych,
f)

tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców Gminy,

g) tworzenie warunków do wyrównywania
szans życiowych niepełnosprawnych członków społeczności Gminy, w każdym aspekcie
życia społeczności i rozwoju osobistego,
h) przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu
społecznemu,
i)

wspieranie tworzenia infrastruktury społecznej;

2) podnoszenie skuteczności i efektywności działań w sferze zadań publicznych;
3) wzmocnienie pozycji organizacji i zapewnienie
im równych z innymi podmiotami szans w realizacji zadań publicznych, przez wspieranie
oraz powierzanie im zadań, z jednoczesnym zapewnieniem odpowiednich środków na ich realizację;
4) uzupełnienie działań Gminy w zakresie nieobjętym przez struktury samorządowe;
5) zwiększenie aktywności organizacji w wykorzystaniu środków pozabudżetowych na rzecz
mieszkańców Gminy;
§ 4. Gmina współpracuje z organizacjami w sferze zadań publicznych, wymienionych w art. 4 ust. 1
pkt. 1 – 33 ustawy.
§ 5. Współpraca Gminy z organizacjami, mająca
charakter finansowy lub pozafinansowy, odbywa się
na zasadach pomocniczości, suwerenności stron,
partnerstwa, efektywności i uczciwej konkurencji
oraz transparentności.
§ 6. 1. Współpraca o charakterze finansowym
może odbywać się w następujących formach:
1) powierzania wykonania zadania publicznego
wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie
jego realizacji;
2) wspierania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji;
2. Zlecanie realizacji zadań publicznych następuje w trybie konkursu ofert, chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia.
3. Powierzanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,
może nastąpić w innym trybie niż określony
w ust. 2, jeżeli dane zadania można zrealizować
efektywniej w inny sposób określony w odrębnych
przepisach, w szczególności poprzez zakup usług na
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zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami),
przy porównywalności metod kalkulacji kosztów
oraz porównywalności opodatkowania.

7) realizacją zadań zleconych organizacji w poprzednim okresie, biorąc pod uwagę rzetelność
i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (o ile organizacja
realizowała już zadania ze środków Gminy);

4. Na wniosek organizacji Gmina może zlecić organizacji, na podstawie art. 19a ustawy, realizację
zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem konkursu ofert, jeśli zadanie to spełnia
łącznie następujące warunki:

8) zaproponowaną przez organizację wysokością
dotacji w stosunku do finansowego i rzeczowego wkładu własnego;

1) wysokość dofinansowania lub finansowania
zadania nie przekracza kwoty 10 000 złotych;
2) okres realizacji zadania nie jest dłuższy niż
90 dni.

9) w uzasadnionych przypadkach możliwościami
kontynuacji programu.
5. Komisje konkursowe na zasadzie równego
uczestnictwa składają się z co najmniej dwóch
przedstawicieli Burmistrza oraz jeden przedstawiciel
organizacji.

5. W przypadku wystąpienia klęski żywiołowej,
katastrofy naturalnej lub awarii technicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002r.
o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2002r. Nr 62,
poz. 558 ze zmianami) Gmina może zlecić organizacjom realizację zadań publicznych z pominięciem
trybu konkursu ofert.

6. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić:

§ 7. 1. Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku będzie ogłaszany w terminie do
30 września 2011 roku.

7. Komisja konkursowa pracuje na posiedzeniach w składzie co najmniej 1/2 pełnego składu
osobowego. Na każdym z posiedzeń komisji konkursowej sporządzana jest lista obecności.

2. W miarę potrzeb i możliwości finansowych,
mogą być ogłaszane kolejne konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku.
§ 8. 1. Formalna i merytoryczna ocena ofert odbywa się na podstawie karty oceny, której wzór
określa Burmistrz w drodze zarządzenia.
2. Nie będą rozpatrywane oferty organizacji, które zostały wykluczone z prawa otrzymywania dotacji
zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 157,
poz. 1240 ze zmianami.).
3. Wykaz ofert, które spełniły wymogi formalne,
publikowany jest na stronie Urzędu Miejskiego
w Sławie przed posiedzeniem komisji konkursowej.
4. Merytorycznej oceny ofert dokonuje komisja
konkursowa, która kieruje się w szczególności:
1) zgodnością oferty z zadaniem określonym
szczegółowo w konkursie ofert;
2) oceną możliwości realizacji zadania przez organizację;
3) zadeklarowaną przez organizację, jakością wykonania zadania, w tym kwalifikacjami osób,
przy udziale których zadanie ma być realizowane;
4) kalkulacją kosztów realizacji zadania, w tym
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
5) planowanym udziałem środków finansowych
własnych lub środków pochodzących z innych
źródeł (w przypadku wspierania wykonywania
zadania);
6) zadeklarowanym wkładem rzeczowym i osobowym, w tym świadczeniami wolontariuszy
i pracą społeczną członków organizacji;

1) przedstawiciele organizacji, których oferta opiniowana jest przez tę komisję konkursową;
2) osoby, których udział w opiniowaniu ofert może powodować konflikt interesów.

8. Członkowie komisji konkursowej informowani
są o posiedzeniu komisji z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.
9. Członkowie komisji konkursowej przed pierwszym posiedzeniem, po zapoznaniu się z wykazem
złożonych ofert, składają oświadczenie dotyczące
bezstronności, którego wzór określa Burmistrz.
10. Oferty są udostępniane członkom komisji
konkursowej przed posiedzeniem tej komisji, w terminie umożliwiającym rzetelne zapoznanie się
z nimi.
11. Posiedzenia komisji konkursowej są protokołowane.
12. Posiedzeniami komisji konkursowej kieruje
przewodniczący, którego wskazuje Burmistrz.
W przypadku nieobecności przewodniczącego posiedzeniom przewodniczy osoba pisemnie upoważniona przez Burmistrza.
13. Do zadań przewodniczącego komisji konkursowej należy w szczególności:
1) ustalenie przedmiotu i terminów posiedzeń
komisji konkursowej;
2) inicjowanie i organizowanie prac komisji konkursowej;
3) zlecanie członkom komisji konkursowej przygotowania dodatkowych wyjaśnień dotyczących
ofert.
14. Członkowie komisji konkursowej z tytułu pracy w komisji konkursowej nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia.
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15. Komisja konkursowa dokonuje oceny oferty
przyznając punkty na podstawie kryteriów wymienionych w § 8 pkt 4.
16. Obsługę organizacyjno-techniczną komisji
konkursowej zapewniają pracownicy upoważnieni
przez Burmistrza.
§ 9. Bieżący monitoring i kontrolę merytoryczną
wykonywanych zadań prowadzi Referat Rozwoju
Lokalnego i Promocji Gminy.
§ 10. 1. Dotacje mogą być udzielane wyłącznie
na finansowanie lub dofinansowanie realizacji tych
zadań, które mieszczą się w priorytetowych zadaniach publicznych określonych w § 34.
2. Środki finansowe pochodzące z dotacji nie
mogą być wykorzystywane na zakup gruntów, działalność gospodarczą, działalność polityczną i religijną.
3. Określone zadanie może być finansowane lub
dofinansowywane jedynie ze środków przeznaczonych na jeden konkurs organizowany przez Gminę.
§ 11. 1. Gmina może przeprowadzić otwarty
konkurs na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Gminy Sława, realizowanych
przez organizacje w ramach programów finansowanych ze środków pozabudżetowych.
2. Wsparcie zadań realizowanych przez organizacje w ramach programów finansowanych ze środków, o których mowa w ust. 1, wraz z przekazaniem
na ten cel dotacji, może być udzielone wyłącznie
w przypadku realizacji zadań mieszczących się
w priorytetowych zadaniach publicznych, o których
mowa w § 23.
§ 12. W celu zwiększenia przejrzystości oraz efektywności wydatków publicznych Gmina podaje do
publicznej wiadomości listę organizacji realizujących
zadania publiczne w trybie określonym w § 6 ust. 4.
Sposób podawania listy do wiadomości określa
Burmistrz.
§ 13. Gmina w celu ułatwienia organizacjom
nawiązywania kontaktów oraz wzmocnienia współpracy będzie zapraszało przedstawicieli organizacji
do udziału w organizowanych przez siebie spotkaniach, wyjazdach, konferencjach lub seminariach
związanych ze współpracą samorządu z organizacjami.
§ 14. Gmina może wspomagać technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje realizujące na
jego terenie swoje zadania statutowe, o ile są one
zgodne z zadaniami Gminy.
§ 15. Gmina może, w ramach inicjatywy lokalnej,
zawrzeć z organizacją umowę na realizację zadania
publicznego i przekazać jej na podstawie umowy
użyczenia na czas trwania tej umowy rzeczy konieczne do wykonania inicjatywy lokalnej.
§ 16. Organizacje mogą za pośrednictwem właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Sławie nawiązywać kontakty
z przedstawicielami organizacji i instytucji z miast,

z którymi Gmina
o współpracy.

Poz. 1644
ma

zawarte

porozumienia

§ 17. Gmina w zakresie realizacji zadań własnych
może zawierać porozumienia o pozafinansowej
współpracy z organizacjami.
§ 18. Burmistrz może objąć honorowym patronatem działania lub programy prowadzone przez organizacje.
§ 19. 1. Gmina, na etapie tworzenia projektów
aktów prawnych dotyczących organizacji oraz innych spraw ważnych dla mieszkańców Gminy, zasięga opinii organizacji.
2. Przystępując do tworzenia strategii, programów społecznych oraz innych aktów wpływających
na współpracę organizacji z Gminą, Gmina zaprasza
do współpracy organizacje. W razie potrzeby mogą
być tworzone wspólne zespoły robocze.
§ 20. Organizacje realizujące zadania publiczne
na podstawie zawartych umów zobowiązane są do:
1) promowania Gminy Sława poprzez umieszczenie na wszystkich materiałach promocyjnych
i informacyjnych dotyczących zadań finansowanych i dofinansowanych ze środków Gminy
informacji o zaangażowaniu Gminy w realizację
wspólnego projektu, a także do zamieszczania
Herbu Gminy Sława;
2) informowania w trakcie wykonywania zadania
o wsparciu finansowym ze strony Gminy.
§ 21. Za kontakty Gminy z organizacjami odpowiada Referat Rozwoju Lokalnego i Promocji Gminy.
§ 22. 1. Komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego prowadzą bezpośrednią współpracę z organizacjami.
2. Współpraca, o której mowa w ust. 1, polega
w szczególności na:
1) prowadzeniu konsultacji z organizacjami
w sprawach ważnych dla mieszkańców Gminy
oraz w sprawach projektów aktów prawnych,
będących w zakresie działalności danej organizacji, przy czym konsultacje te nie mogą być
zastąpione konsultacjami z innymi, np. ustawowymi organami;
2) podejmowaniu i prowadzeniu bieżącej współpracy z organizacjami statutowo prowadzącymi
działalność pożytku publicznego;
3) przygotowaniu i prowadzeniu konkursów ofert
dla organizacji na realizację zadań finansowanych lub dofinansowywanych ze środków
Gminy;
4) sporządzaniu sprawozdań z prowadzonej finansowej i pozafinansowej współpracy z organizacjami;
5) przekazywaniu do zaopiniowania projektów aktów prawnych Radzie Miejskiej w Sławie.
3. Kierujący komórkami organizacyjnymi Urzędu
Miejskiego w Sławie informują Referat Rozwoju
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Lokalnego i Promocji Gminy o prowadzonej współpracy, z własnej inicjatywy lub na jego prośbę.
§ 23. Do priorytetowych zadań publicznych
w zakresie współpracy Gminy z organizacjami
w 2011 roku należą:
1) działania podejmowane w ramach upowszechniania kultury,
2) działania podejmowane w ramach rozwoju
wspólnoty samorządowej, w tym:
a) wspieranie lokalnych społeczności, w tym
partnerstwa, oraz propagowanie postaw
obywatelskich, prodemokratycznych i prospołecznych,
b) upowszechnianie wiedzy o mieście jako
wspólnocie samorządowej,
c) wspieranie działań, mających na celu równouprawnienie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie lokalnym,
d) wspieranie współpracy organizacji, instytucji
samorządowych i administracji publicznej
w realizacji zadań na rzecz mieszkańców
Gminy, w tym w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich;

Poz. 1644

9) działania mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz dyskryminacji z takich względów jak: płeć, narodowość, wiek,
niepełnosprawność, pochodzenie rasowe i etniczne, orientacja seksualna, religia i wyznanie,
pochodzenie społeczne;
§ 24. Na realizację programu przeznaczona jest
kwota nie większa niż 29.000 złotych.
§ 25. 1. Projekt programu współpracy na 2011
rok powstał na bazie programu współpracy na 2010
rok, z uwzględnieniem zmian wynikających ze znowelizowanej ustawy.
2. Za jego przygotowanie odpowiedzialny był
Referat Rozwoju Lokalnego i Promocji Gminy.
3. Projekt programu został skonsultowany
z organizacjami, w sposób określony w uchwale
III/14/10 Rady Miejskiej w Sławie dnia 28 grudnia
2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacji.

3) działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i opieki nad zabytkami;

4. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji, o których mowa w ust. 3, zamieszczone jest na
stronie internetowej Gminy.

4) wspieranie aktywności turystycznej mieszkańców Gminy oraz turystycznych projektów łączących pokolenia;

§ 26. 1. Bieżącym monitoringiem realizacji programu zajmuje się Referat Rozwoju Lokalnego
i Promocji Gminy.

5) zapobieganie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób starszych,

2. Monitoring polega na ocenie realizacji opisanych zasad i trybów współpracy.

6) prowadzenie działań na rzecz ochrony zwierząt;

3. Uzyskiwane w czasie realizacji programu informacje, uwagi, wnioski i propozycje dotyczące
realizowanych projektów będą wykorzystywane do
usprawnienia bieżącej współpracy Gminy z organizacjami.

7) działania m.in. edukacyjne, konsultacyjne
i informacyjne, dotyczące ochrony oraz promocji walorów środowiska, przyrody i krajobrazu,
8) zrównoważony rozwój, w tym:
a) promowanie oszczędnego i racjonalnego zużycia energii,
b) popularyzowanie energii odnawialnej oraz
edukacja ekologiczna promująca racjonalne
wykorzystanie zasobów naturalnych,
c) racjonalizacja gospodarki odpadami, polegająca na ograniczeniu powstawania odpadów,
promocji segregacji, recyklingu oraz odzysku
odpadów,
d) prowadzenie i wsparcie edukacji ekologicznej,
e) ochrona dziedzictwa przyrodniczo – kulturalnego;

4. W rocznym sprawozdaniu z realizacji programu Referat Rozwoju Lokalnego i Promocji Gminy
dokonuje oceny stanu współpracy organizacji
z Gminą w zakresie realizacji projektów oraz oceny
uwag, wniosków i propozycji wypływających z tej
współpracy.
5. Referat Rozwoju Lokalnego i Promocji Gminy
przygotowuje i składa Burmistrzowi sprawozdanie
z realizacji programu do dnia 15 kwietnia 2012 roku.
6. Burmistrz składa Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji programu w terminie do dnia
30 kwietnia 2012 roku.
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7. Sprawozdanie z realizacji programu umieszczane jest na stronie Gminy i staje się podstawą do
prac nad kolejnym programem współpracy.

§ 28. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.

§ 27. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sławy.

Przewodniczący Rady
Aleksander Polański

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

1645
16 4 7

UCHWAŁA NR XII/94/11
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH
z dnia 8 lipca 2011r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Park Siłowni Wiatrowych
„Strzelce Krajeńskie II” w gminie Strzelce Krajeńskie

Na podstawie art. 18 w 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 214, poz. 1806,
Nr 153, poz. 1271; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17,
poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337;
z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,
poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40,
poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.: z 2003r. Nr 80,
poz. 717; z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492;
z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006r.
Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007r. Nr 127,
poz. 880; z 2008r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201,
poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010r. Nr 24,
poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119,
poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155,
poz. 1043; z 2011r. Nr 32, poz. 159), Rada Miejska
w Strzelcach Krajeńskich uchwala, co następuje:

Siłowni Wiatrowych „Strzelce Krajeńskie II” w gminie Strzelce Krajeńskie, zwany dalej „planem”.

Rozdział 1

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

Ustalenia wstępne
§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/261/09 Rady
Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 marca
2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Park Siłowni Wiatrowych „Strzelce Krajeńskie
II” w gminie Strzelce Krajeńskie oraz po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie, uchwalonego
uchwałą Nr XIII/110/99 Rady Miejskiej w Strzelcach
Krajeńskich z dnia 22 grudnia 1999r., zmienionego
uchwałą Nr XVII/105/07 Rady Miejskiej w Strzelcach
Krajeńskich z dnia 29 listopada 2007r. oraz uchwałą
Nr XLVII/338/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 listopada 2009r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Park

2. Plan obejmuje obszar o łącznej powierzchni
ok. 1730ha położony w obrębach geodezyjnych
Brzoza, Wielisławice, Sokólsko, Bronowice, Lipie
Góry oraz Licheń.
3. Przedmiotem planu są tereny rolne, tereny lokalizacji siłowni wiatrowych, wraz z infrastrukturą
techniczną niezbędną dla ich prawidłowego funkcjonowania, a także tereny lasów, tereny wód
i tereny dróg.
4. Granice planu przedstawione zostały na rysunku planu w skali 1:2000 stanowiącym załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały.
5. Integralnymi częściami planu są następujące
załączniki do uchwały:
1) załącznik Nr 1 – rysunek planu w skali 1:2000,
podzielony na 11 arkuszy,
2) załącznik Nr 2 – wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Krajeńskie,

4) załącznik Nr 4 – rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do
publicznego wglądu projektu planu.
6. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” – należy
przez to rozumieć linię regulacyjną, poza którą
niedopuszczalne jest sytuowanie budynków
oraz budowli naziemnych nie będących liniami
przesyłowymi, sieciami uzbrojenia terenu oraz
ciągami komunikacyjnymi,
2) „linii rozgraniczającej” – należy przez to rozumieć linię rozdzielającą tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania,
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3) „siłowni wiatrowej” – należy przez to rozumieć
pojedynczą turbinę wiatrową, złożoną z wieży,
gondoli oraz wieloskrzydłowego wirnika,
a także pozostałych elementów niezbędnych do
eksploatacji,
4) „parku siłowni wiatrowych” – należy przez to
rozumieć zespół siłowni wiatrowych, wraz
z infrastrukturą niezbędną do jego prawidłowego funkcjonowania.
7. Nie zdefiniowane pojęcia należy rozumieć
zgodnie z przepisami odrębnymi.
Rozdział 2
Ustalenia ogólne
§ 2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, kształtowania przestrzeni publicznych oraz łączenia i podziału nieruchomości.
1. W zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy ustala się:
1) zabudowę należy lokalizować zgodnie z liniami
zabudowy określonymi na rysunku planu; linie
zabudowy nie dotyczą obiektów małej architektury, podziemnych części obiektów budowlanych, znajdujących się całkowicie poniżej poziomu terenu, oraz elementów określonych
w ustaleniach szczegółowych,
2) zakaz stosowania ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych.
2. W zakresie kształtowania przestrzeni publicznych ustala się:
1) terenami stanowiącymi przestrzenie publiczne
są drogi publiczne,
2) dopuszcza się lokalizację reklam wolnostojących o powierzchni maksymalnej 6m2.

Poz. 1645

6) dopuszcza się łączenie działek zlokalizowanych
w granicach planu z sąsiednimi terenami o analogicznym przeznaczeniu, zlokalizowanymi poza granicami planu.
4. W granicach planu nie wyznacza się terenów
przeznaczonych do scalania i podziału nieruchomości.
5. Nie określa się zasad tymczasowego zagospodarowania terenu.
§ 3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska i przyrody.
1. Należy zastosować rozwiązania techniczne
wykluczające możliwość przedostania się zanieczyszczeń do podłoża gruntowego oraz wód podziemnych i powierzchniowych, a także zabezpieczające środowisko przed emisją szkodliwych fal elektromagnetycznych, porażeniem prądem i ładunkami
elektrostatycznymi.
2. Nie dopuszcza się lokalizacji ogrodzeń i innych
barier, uniemożliwiających przejazd, w odległości
mniejszej niż 4m od rowów melioracyjnych oznaczonych na rysunku planu.
3. Dopuszcza się przebudowę rowów melioracyjnych na potrzeby realizacji infrastruktury technicznej i drogowej.
4. Na każdej działce dopuszczającej zabudowę
w granicach terenów oznaczonych symbolem R
należy zapewnić miejsce do czasowego gromadzenia odpadów.
5. Ustalenia w zakresie ochrony środowiska
i przyrody związane z realizacją i eksploatacją siłowni wiatrowych:
1) nakazuje się przeprowadzenie oceny wpływu
siłowni wiatrowych na śmiertelność ptaków
i nietoperzy, zgodnie z przepisami odrębnymi,

1) dopuszcza się łączenie i podział na działki
zgodnie z przepisami odrębnymi,

2) nakazuje się zastosowanie rozwiązań służących
ograniczeniu potencjalnego negatywnego oddziaływania siłowni wiatrowych na środowisko
zgodnie z wytycznymi zawartymi w raporcie
oddziaływania na środowisko,

2) na potrzeby stałych dróg wewnętrznych służących obsłudze siłowni wiatrowych dopuszcza
się łączenie i podział na działki o dowolnych parametrach,

3) nakazuje się udokumentowanie dopuszczalnego zasięgu oddziaływania akustycznego parku
siłowni wiatrowych, zgodnie z przepisami odrębnymi,

3) na potrzeby siłowni wiatrowych, w tym stałych
placów manewrowych służących ich obsłudze,
dopuszcza się wydzielenie działek o powierzchni maksymalnie 2000m2 dla pojedynczej siłowni
wiatrowej,

4) zakazuje się przekraczania norm hałasu, określonych w przepisach odrębnych, poza granicami terenu objętego planem, za wyjątkiem terenów sąsiednich o analogicznym przeznaczeniu,

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

5) po zakończeniu prac związanych z realizacją siłowni wiatrowych, nakazuje się rekultywację terenu umożliwiającą użytkowanie rolnicze, za
wyjątkiem powierzchni objętych stałym utwardzeniem,

3. W zakresie łączenia i podziału nieruchomości
ustala się:

5) kąt nachylenia granic nowo wydzielonych działek budowlanych w stosunku do osi bezpośrednio przylegającego pasa drogowego musi
wynosić 90° (+/–20°),

6) nakazuje się całkowite przywrócenie rolniczego
użytkowania terenu po zakończeniu eksploatacji siłowni wiatrowych,
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7) nakazuje się zachowanie w nienaruszonym stanie ostoi dzikiej przyrody, warunkujących
utrzymanie bioróżnorodności takich jak zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne oraz oczka
wodne w celu utrzymania potencjalnych siedlisk gatunków fauny i flory.
§ 4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków.
1. W granicach planu znajdują się zaewidencjonowane stanowiska archeologiczne oznaczone na
rysunku planu.
2. Wszelkie prace ziemne realizowane w granicach oznaczonych na rysunku planu stanowisk archeologicznych wymagają, przed ich podjęciem,
wykonania badań archeologicznych oraz uzgodnienia ze strony właściwych służb ochrony zabytków
zgodnie z przepisami odrębnymi.
3. W przypadku ujawnienia przedmiotu posiadającego cechy zabytku podczas prowadzania prac
budowlanych i ziemnych na terenie planu, należy
postępować zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 5. Zasady realizacji planu wynikające z przepisów odrębnych.
1. Ustala się obowiązek oznakowania przeszkód
lotniczych oraz zgłaszania ich właściwym organom
nadzoru nad lotnictwem cywilnym i wojskowym.
2. Ustala się obowiązek udokumentowania,
przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, sposobu
posadowienia konstrukcji projektowanych obiektów
budowlanych z rozpoznaniem geotechnicznym warunków podłoża gruntowego.
3. Ustala się obowiązek ustanowienia alternatywnego systemu zaopatrzenia w wodę, na wypadek awarii zasilania systemu sieci magistralnych.
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§ 7. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej.
1. Dopuszcza się utrzymanie, rozbudowę, przebudowę oraz likwidację istniejącej infrastruktury
technicznej.
2. Dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej w terenach ciągów komunikacyjnych, tj.
dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych.
3. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w wodę,
odprowadzania ścieków sanitarnych oraz wód deszczowych i roztopowych, zaopatrzenia w gaz, zaopatrzenia w energię cieplną oraz usługi teletechniczne
określone zostały w ustaleniach szczegółowych.
4. Ustalenia w zakresie infrastruktury elektroenergetycznej:
1) dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych SN/nN oraz SN/110kV na terenach R
oraz SW,
2) nakazuje się projektować nowe linie elektroenergetyczne niskiego napięcia jako linie kablowe,
3) ustala się korytarze techniczne dla istniejących
napowietrznych linii elektroenergetycznych
średniego napięcia, oznaczone na rysunku planu; zagospodarowanie korytarzy technicznych
zgodnie z przepisami odrębnymi,
4) dopuszcza się przebudowę i skablowanie istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych,
5) dopuszcza się lokalizację kablowych lub napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego i wysokiego napięcia, dla których ustala się
obowiązek wyznaczenia korytarzy technicznych.

4. Ustala się obowiązek włączenia terenu objętego planem w system wykrywania i alarmowania
oraz system wczesnego ostrzegania o zagrożeniach.

5. Istniejące gazociągi biegnące w granicach
planu należy pozostawić do dalszej eksploatacji.

5. Zabudowę i zagospodarowanie terenu należy
realizować zgodnie z przepisami odrębnymi, chyba
że plan ustala inaczej.

Ustalenia szczegółowe

§ 6. Ustalenia dotyczące układu komunikacyjnego.
1. Ustala się utrzymanie powiązań komunikacyjnych terenu objętego planem z zewnętrznym układem dróg publicznych i wewnętrznych.
2. W granicach dróg publicznych i wewnętrznych, dopuszcza się lokalizację jezdni, ścieżek rowerowych, chodników, przyulicznych pasów postojowych, zatok parkingowych dla samochodów, zieleni
przyulicznej i izolacyjnej, sieci i urządzeń technicznego uzbrojenia terenu, urządzeń organizacji ruchu,
oświetlenia oraz pozostałych elementów wyposażenia dróg i ulic.
3. Na każdej z działek należy zapewnić odpowiednią, ze względu na funkcję i wielkość obiektów,
ilość miejsc postojowych.

Rozdział 3
§ 8. 1. Wyznacza się tereny rolne, oznaczone na
rysunku planu symbolami R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7,
R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18,
R19, R20, R21, R22, R23, R24, R25, R26, R27, R28,
R29, R30, R31, R32, R33 i R34.
2. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenu:
1) podstawową funkcją jest produkcja rolna, związana z uprawą i/lub hodowlą zwierząt gospodarskich,
2) zakazuje się zabudowy przeznaczonej do hodowli zwierząt,
3) zakazuje się zabudowy przeznaczonej na stały
pobyt ludzi,
4) dopuszcza się zabudowę na potrzeby produkcji
rolnej,
5) dopuszcza się lokalizację obiektów infrastruktury technicznej, w tym także infrastruktury nie-
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zbędnej do prawidłowego funkcjonowania parku siłowni wiatrowych,
6) dopuszcza się budowę tymczasowych i stałych
dróg wewnętrznych o nawierzchni utwardzonej, służących realizacji i obsłudze siłowni wiatrowych na terenach SW,
7) dopuszcza się lokalizację instalacji urządzeń do
pomiaru parametrów wiatru,
8) dopuszcza się prowadzenie i wydzielanie dróg
wewnętrznych,
9) dopuszcza się pracę skrzydeł wirnika przekraczających linię rozgraniczającą tereny R i SW.
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4) dopuszcza się odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych do gruntu; dopuszcza się
odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych poprzez układy podczyszczające do rowów melioracyjnych,
5) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną
z sieci elektroenergetycznej zasilanej ze stacji
transformatorowych zlokalizowanych w granicach planu lub poza jego granicami,
6) ustala się zaopatrzenie w gaz ze źródeł indywidualnych, zlokalizowanych na terenie własnej
działki; dopuszcza się zaopatrzenie w gaz z sieci
gazowej,

1) ustala się zabudowę w układzie wolnostojącym
lub w formie zespołu budynków i/lub obiektów
budowlanych,

7) ustala się zaopatrzenie w energię cieplną z indywidualnych kotłowni i źródeł alternatywnych,
zlokalizowanych na terenie własnej działki; dopuszcza się wszystkie źródła energii cieplnej
z ukierunkowaniem na mniej uciążliwe dla środowiska,

2) powierzchnia zabudowy i zainwestowania,
w tym ciągi komunikacji wewnętrznej, place
manewrowe, parkingi i infrastruktura techniczna – maksymalnie 10% powierzchni działki, ale
nie więcej niż 1500m2 dla 1 zespołu budynków
i/lub obiektów budowlanych,

8) ustala się zaopatrzenie w usługi telekomunikacyjne z sieci i urządzeń teletechnicznych zlokalizowanych w granicach planu oraz poza granicami planu; dopuszcza się lokalizowanie obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej o maksymalnej wysokości 99m.

3) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie
90% powierzchni działki; ustalenie nie dotyczy
tymczasowych i stałych dróg wewnętrznych
o nawierzchni utwardzonej, służących realizacji
i obsłudze siłowni wiatrowych na terenach SW,

§ 9. 1. Wyznacza się tereny lokalizacji siłowni
wiatrowych, oznaczone na rysunku planu symbolami SW1, SW2, SW3, SW4, SW5, SW6, SW7, SW8,
SW9, SW10, SW11, SW12, SW13, SW14 i SW15.

3. Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu
i form zabudowy:

4) linie zabudowy według rysunku planu,
5) wysokość zabudowy – do 3 kondygnacji nadziemnych, maksymalnie do 12m dla budynków
oraz maksymalnie do 20m dla obiektów budowlanych takich jak silosy, suszarnie itp.,
6) dopuszcza się budowę kondygnacji podziemnych,
7) geometria dachu – dach o kącie pochylenia połaci do 45°.

2. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenu:
1) zakazuje się zabudowy, za wyjątkiem zabudowy
związanej z obsługą siłowni wiatrowych,
2) dopuszcza się lokalizację siłowni wiatrowych,
3) dopuszcza się lokalizację obiektów infrastruktury technicznej, w tym także infrastruktury niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania parku siłowni wiatrowych,

4. Łączenie i podział nieruchomości zgodnie
z ustaleniami ogólnymi.

4) dopuszcza się budowę tymczasowych i stałych
placów manewrowych oraz dróg wewnętrznych o nawierzchni utwardzonej, służących realizacji i obsłudze siłowni wiatrowych,

5. Ustalenia dotyczące komunikacji i infrastruktury technicznej:

5) dopuszcza się lokalizację instalacji urządzeń do
pomiaru parametrów wiatru,

1) obsługa komunikacyjna z przyległej drogi publicznej lub wewnętrznej, za wyjątkiem terenu
R34, dla którego ustala się obsługę komunikacyjną z przyległych terenów rolnych, zlokalizowanych poza granicami planu,

6) dopuszcza się prowadzenie i wydzielanie dróg
wewnętrznych,

2) ustala się zaopatrzenie w wodę pitną, do produkcji rolnej oraz do celów przeciwpożarowych
z indywidualnych ujęć; dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej,
3) ustala się odprowadzenie ścieków sanitarnych
do szczelnych zbiorników bezodpływowych;
dopuszcza się stosowanie indywidualnych
oczyszczalni ścieków; dopuszcza się odprowadzanie ścieków sanitarnych do sieci kanalizacji
sanitarnej,

7) dopuszcza się produkcję rolną, związana
z uprawą i/lub hodowlą zwierząt gospodarskich.
3. Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu
i form zabudowy:
1) powierzchnia
zabudowy
i zainwestowania,
w tym ciągi komunikacji wewnętrznej, place
manewrowe, parkingi i infrastruktura techniczna – maksymalnie 10% powierzchni działki,
2) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie
90% powierzchni działki; ustalenie nie dotyczy
tymczasowych i stałych placów manewrowych
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oraz dróg wewnętrznych o nawierzchni utwardzonej, służących realizacji i obsłudze siłowni
wiatrowych,

3) dopuszcza się wykorzystywanie dróg wewnętrznych służących do obsługi siłowni wiatrowych na potrzeby obsługi terenów rolnych.

3) linie zabudowy według rysunku planu; linie zabudowy nie dotyczą skrzydeł wirnika siłowni
wiatrowych,

6. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:

4) skrzydła wirnika nie mogą przekroczyć linii rozgraniczających, za wyjątkiem linii rozgraniczających tereny SW i R,
5) dopuszcza się ustalenie szczegółowej lokalizacji
poszczególnych siłowni wiatrowych, infrastruktury towarzyszącej, a także przebiegu serwisowych dróg wewnętrznych, na etapie projektu
budowlanego,
6) konstrukcja wież siłowni wiatrowych – rurowa
lub słupowa, zamknięta, pełnościenna,
7) kolorystyka siłowni wiatrowych – jednolita dla
całego zespołu, nie kontrastująca z otoczeniem;
powierzchnia obiektów matowa,
8) obowiązek obsadzenia zielenią, z wyłączeniem
zieleni wysokiej, obiektów kubaturowych towarzyszących siłowniom wiatrowym,
9) zakaz umieszczania na siłowniach wiatrowych
reklam i innych obrazów z wyjątkiem oznaczenia nazwy i symbolu producenta i/lub właściciela,
10) odległość między wieżami siłowni wiatrowych
– minimalnie 240m,
11) średnica wirnika – maksymalnie 116m,
12) wysokość skrajnego punktu skrzydła wirnika
w pozycji pionowej – maksymalnie 165m nad
poziom terenu,
13) odległość siłowni wiatrowych od zabudowy
przeznaczonej na stały pobyt ludzi zgodnie
z przepisami odrębnymi,
14) odległość skrajnych elementów siłowni wiatrowych od osi istniejących i projektowanych
korytarzy napowietrznych linii elektroenergetycznych – minimalnie 12,5m dla linii niskiego
napięcia oraz minimalnie 15m dla linii średniego napięcia,
15) odległość wieży siłowni wiatrowych od gazociągów – zgodnie z przepisami odrębnymi,
16) odległość wieży siłowni wiatrowych od linii
rozgraniczających drogę publiczną główną ruchu przyspieszonego, drogi publiczne zbiorcze
oraz drogi publiczne dojazdowe – minimalnie
50m, za wyjątkiem drogi KDZ1, dla której ustala
się odległość minimalną na 60m.
4. Łączenie i podział nieruchomości zgodnie
z ustaleniami ogólnymi.
5. Ustalenia dotyczące komunikacji:

1) nie ustala się zasad zaopatrzenia w wodę, gaz,
energię cieplną i usługi telekomunikacyjne,
a także zasad odprowadzenia ścieków,
2) ustala się odprowadzanie wód deszczowych
i roztopowych do gruntu,
3) ustala się przyłączenie siłowni wiatrowych do
sieci elektroenergetycznej,
4) dopuszcza się lokalizowanie obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej o maksymalnej
wysokości 99m.
§ 10. Wyznacza się tereny lasów oznaczone na
rysunku planu symbolami ZL1 i ZL2, dla których
ustala się:
1) zakaz wprowadzania zabudowy za wyjątkiem
obiektów małej architektury związanych z funkcją terenu,
2) obsługa komunikacyjna z przyległej drogi publicznej lub wewnętrznej,
3) dopuszczenie prowadzenia nieutwardzonych
ciągów pieszych i ścieżek rowerowych,
4) dopuszczenie prowadzenia podziemnej infrastruktury technicznej.
§ 11. Wyznacza się tereny wód powierzchniowych stojących i płynących oznaczone na rysunku
planu symbolami WS1 i WS2, dla których ustala się:
1) zasady zagospodarowania zgodnie z przepisami odrębnymi,
2) dopuszczenie poprzecznego prowadzenia podziemnej infrastruktury technicznej w terenie
wód powierzchniowych płynących, ułożonej
metodą przecisku lub przewiertu,
3) dopuszczenie poprzecznego prowadzenia napowietrznych linii elektroenergetycznych,
4) dopuszczenie przebudowy terenu wód płynących na potrzeby realizacji infrastruktury drogowej.
§ 12. Wyznacza się teren drogi publicznej, głównej ruchu przyspieszonego, oznaczony na rysunku
planu symbolem KDGP, dla którego ustala się:
1) szerokość w liniach rozgraniczających według
rysunku planu,
2) odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych grawitacyjnie i/lub ciśnieniowo do sieci
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w terenach; dopuszcza się odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych do gruntu do czasu
wybudowania kanalizacji deszczowej,

1) obsługa komunikacyjna z przyległej drogi publicznej lub wewnętrznej,

3) dopuszczenie lokalizacji obiektów infrastruktury
technicznej,

2) szerokość dróg wewnętrznych służącej do obsługi siłowni wiatrowych – do 6m,

4) w granicach planu nie przewiduje się zjazdów
z drogi KDGP.
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§ 13. Wyznacza się tereny dróg publicznych,
zbiorczych, oznaczone na rysunku planu symbolami
KDZ1, KDZ2, KDZ3 i KDZ4, dla których ustala się:
1) szerokość w liniach rozgraniczających według
rysunku planu,
2) odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych grawitacyjnie i/lub ciśnieniowo do sieci
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w terenach; dopuszcza się odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych do gruntu do czasu
wybudowania kanalizacji deszczowej,
3) dopuszczenie lokalizacji obiektów infrastruktury
technicznej.
§ 14. Wyznacza się tereny dróg publicznych, dojazdowych, oznaczone na rysunku planu symbolami
KDD1, KDD2, KDD3, KDD4, KDD5 i KDD6, dla których ustala się:
1) szerokość w liniach rozgraniczających według
rysunku planu,
2) odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych grawitacyjnie i/lub ciśnieniowo do sieci
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w terenach; dopuszcza się odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych do gruntu do czasu
wybudowania kanalizacji deszczowej,
3) dopuszczenie lokalizacji obiektów infrastruktury
technicznej.
§ 15. Wyznacza się tereny dróg wewnętrznych,
oznaczone na rysunku planu symbolami KDW1,
KDW2, KDW3, KDW4, KDW5, KDW6, KDW7, KDW8,
KDW9, KDW10, KDW11, KDW12, KDW13, KDW14
i KDW15, dla których ustala się:
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1) szerokość w liniach rozgraniczających według
rysunku planu,
2) odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych grawitacyjnie i/lub ciśnieniowo do sieci
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w terenach; dopuszcza się odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych do gruntu,
3) dopuszczenie lokalizacji obiektów infrastruktury
technicznej.
Rozdział 4
Przepisy końcowe
§ 16. W granicach planu 14,6522ha gruntów rolnych klas III posiada zgodę Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2011r. (znak:
GZ.tr.057-602-159/11) na zmianę przeznaczenia na
cele nierolnicze.
§ 17. Określa się stawkę w wysokości 25% dla
wszystkich terenów w granicach planu, dla ustalenia
wysokości jednorazowej opłaty w związku ze zbyciem przez właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości, której wartość wzrosła w związku
z uchwaleniem planu.
§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich.
§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Grochala
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XII/94/11
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 8 lipca 2011r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XII/94/11
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 8 lipca 2011r.

Wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce
Krajeńskie
(zmiana studium przyjęta uchwałą Nr XLVII/338/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 listopada 2009r.)
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XII/94/11
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 8 lipca 2011r.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XII/94/11
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 8 lipca 2011r.

Rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie

o sposobie realizacji inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania
w ramach miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Park Siłowni Wiatrowych „Strzelce
Krajeńskie II” w gminie Strzelce Krajeńskie

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Park Siłowni Wiatrowych „Strzelce
Krajeńskie II” w gminie Strzelce Krajeńskie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Miejska w Strzelcach Krajeńskich rozstrzyga co następuje:
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiące zadania własne gminy nie wystąpią
w obszarze planu, stąd nie rozstrzyga się o zasadach
ich finansowania.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada
Miejska w Strzelcach Krajeńskich rozstrzyga co następuje:
Wobec braku uwag do wyłożonego do publicznego
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Park Siłowni Wiatrowych
„Strzelce Krajeńskie II” w gminie Strzelce Krajeńskie, nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia.
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UCHWAŁA NR XVI.126.2011
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 13 lipca 2011r.
w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości
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 tekst jednolity z późn.
zm.1) oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 tekst jednolity z późn.
zm.2) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie miasta Zielona Góra:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków –
0,70zł od 1m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – 2,34zł
od 1ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,30zł od 1m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,42zł od 1m2 powierzchni
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,60zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 8,42zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty
udzielające tych świadczeń – 4,01zł od 1m2
powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,40zł od 1m2 powierzchni użytkowej;
3) od budowli – 2% ich wartości, określonej zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych.
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§ 2. Oprócz zwolnień w podatku od nieruchomości przewidzianych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, zwalnia się od tego podatku:
1) grunty i budynki lub ich części zajęte na żłobki
i placówki opiekuńczo-wychowawcze;
2) grunty i budynki lub ich części zajęte na działalność charytatywną;
3) grunty zajęte na cmentarze oraz znajdujące się
na nich budynki i budowle.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIII/472/08 Rady
Miasta Zielona Góra z dnia 4 listopada 2008r.
w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień
od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Lubus.
Nr 120, poz. 1753 z późn. zm.3).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.

Poz. 1646, 1647

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2012r.
Przewodniczący Rady
Adam Urbaniak
________________________________________
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r.
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 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 117, poz. 679.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226,
poz. 1475 oraz z 2011r. Nr 102, poz. 584 i Nr 112, poz. 654.
3
Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj.
Lubus. z 2009r. Nr 64, poz. 902 oraz z 2011r. Nr 5, poz. 105.
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UCHWAŁA NR IX/58/2011
RADY POWIATU ŻARSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Żarskiego
Na podstawie art. 12 ust. 8 lit. a w związku z art. 40
ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 11 ust. 1,
art. 13 ust. 1 – 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U.
z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) uchwala się
co następuje:
DZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Uchwała określa zasady gospodarowania
mieniem Powiatu Żarskiego w zakresie nabywania,
zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania, na czas oznaczony
dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zasady zawierania po umowie dzierżawy i najmu zawartej na czas oznaczony do 3 lat, kolejnych umów,
których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
2. Organy Powiatu Żarskiego gospodarują nieruchomościami kierując się społeczno – gospodarczym przeznaczeniem składników mienia, zasadami
prawidłowej i racjonalnej gospodarki, zapewniając
realizację zadań publicznych i interesów wspólnoty
samorządowej powiatu.

§ 2. Ilekroć w uchwale mowa o:
1) ustawie o gospodarce nieruchomościami – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),
2) Powiecie – należy przez to rozumieć Powiat
Żarski,
3) Radzie Powiatu – należy przez to rozumieć Radę Powiatu Żarskiego,
4) Zarządzie Powiatu – należy przez to rozumieć
Zarząd Powiatu Żarskiego
5) powiatowym zasobie nieruchomości, należy
rozumieć przez to zasób nieruchomości powiatu żarskiego w rozumieniu art. 25a ustawy
o gospodarce nieruchomościami;
6) zbywaniu albo nabywaniu nieruchomości, należy rozumieć przez to dokonywanie czynności
prawnych, na podstawie których następuje
przeniesienie prawa własności nieruchomości,
przeniesienie prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowej albo oddanie jej
w użytkowanie wieczyste;
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7) jednostce organizacyjnej, należy rozumieć
przez to jednostkę organizacyjną Powiatu Żarskiego
§ 3. 1. Powiatowym zasobem nieruchomości gospodaruje Zarząd Powiatu, który o ile odrębne przepisy oraz przepisy niniejszej uchwały nie stanowią
inaczej, decyduje i składa oświadczenia woli
w sprawach nabywania, zbywania, zamiany i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy
niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, jak również na
umowy zawierane na czas oznaczony do 3 lat, które
są zawierane jako kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
2. Zarząd Powiatu może upoważnić kierownika
jednostki organizacyjnej, w tym posiadającej osobowość prawną, do wynajmowania i wydzierżawiania na czas oznaczony do 3 lat, znajdujących się
w jej dyspozycji nieruchomości stanowiących własność powiatu lub ich części.
DZIAŁ II
Zasady nabywania, zbywania, zamiany i obciążania
nieruchomości stanowiących mienie Powiatu
Żarskiego
Rozdział 1
Nabywanie nieruchomości
§ 4. 1. Nabywania nieruchomości dokonuje się
w wypadkach uzasadnionych interesami Powiatu.
2. Nieruchomości nabywane są w szczególności
ze względu na:
1) potrzeby inwestycyjne Powiatu;
2) potrzeby wynikające z przepisów szczególnych;
3) inne potrzeby wynikające z realizacji zadań
własnych Powiatu.
§ 5. Odpłatne nabycie nieruchomości może nastąpić wyłącznie za zgodą Rady Powiatu.
§ 6. Warunki nabycia nieruchomości ustala się
w drodze rokowań a w przypadkach szczególnie
uzasadnionych potrzebami powiatu nabycie nieruchomości może nastąpić w drodze przetargu do
kwoty określonej na ten cel w uchwale budżetowej.
§ 7. Bezpłatne nabycie nieruchomości w skład
powiatowego zasobu nieruchomości następuje
w drodze uchwały Zarządu Powiatu.
Rozdział 2
Zbywanie i obciążanie nieruchomości
§ 8. Nieruchomości stanowiące własność Powiatu zbywane będą na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami, w oparciu
o ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
§ 9. Nieruchomości zbywa się w szczególności
na podstawie:
1) umowy kupna sprzedaży,

Poz. 1647

2) oddania w użytkowanie wieczyste,
3) zamiany,
4) darowizny,
5) wniesienia jako aportu (wkładu niepieniężnego)
do spółek,
6) innych czynności prawnych.
§ 10. Nieruchomości stanowiące własność Powiatu mogą być zbywane lub obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, jeżeli jest to ekonomicznie lub społecznie uzasadnione, a jednocześnie nie
są potrzebne dla realizacji zadań własnych Powiatu.
§ 11. Zbycie nieruchomości wymaga zgody Zarządu Powiatu.
§ 12. 1. Zbycie nieruchomości będącej własnością Powiatu Żarskiego, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, następuje w drodze przetargu, z zastrzeżeniem ustawowo określonych przypadków.
2. Zarząd Powiatu może ustalić regulamin przeprowadzenia przetargów. Ponadto Zarząd Powiatu
wybiera formę przetargu, ogłasza i odwołuje przetarg, powołuje komisję przetargową i wykonuje inne
czynności dotyczące przetargów, określone w ustawie o gospodarce nieruchomościami i przepisach
wykonawczych.
3. Koszty przygotowania do sprzedaży lokali lub
budynków o przeznaczeniu innym niż mieszkalne
doliczane będą do wartości nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.
§ 13. 1. Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze
przetargu nieruchomości przeznaczone na 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.
2. Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości, w przypadku gdy sprzedaż
nieruchomości następuje na rzecz dzierżawcy, jeżeli
umowa została zawarta na okres co najmniej na 10
lat, jeżeli nieruchomość ta została zabudowana na
podstawie pozwolenia na budowę.
§ 14. 1. Pierwszeństwo w nabywaniu:
1) lokali użytkowych,
2) budynków użytkowych,
3) budynków mieszkalnych,
przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących w całości przedmiot najmu lub dzierżawy przysługuje ich
najemcom lub dzierżawcom, którzy na podstawie
umowy najmu lub dzierżawy zawartej na okres
10 lat korzystają z lokali użytkowych, budynków
użytkowych lub budynków mieszkalnych nieprzerwanie co najmniej przez okres 3 lat przed dniem
złożenia wniosku o sprzedaż.
2. Warunkiem skorzystania z prawa pierwszeństwa jest:
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1) użytkowanie przedmiotu najmu zgodnie z zawartą umową,

3. Nie spłacone raty podlegają zabezpieczeniu
hipotecznemu.

2) nie zaleganie z opłatami czynszowymi na dzień
złożenia wniosku o sprzedaż oraz nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne,

§ 17. W przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku, w którym znajdują się garaże, garaże
te mogą być sprzedane dla ich najemców w trybie
bezprzetargowym jako część składowa lokalu mieszkalnego, bez zastosowania bonifikaty.

3) złożenie oświadczenia, o wyrażeniu zgody na
cenę nabycia ustaloną zgodnie z przepisami
ustawy.
§ 15. 1. Wyraża się zgodę na udzielenie przez Zarząd Powiatu bonifikat przy sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym, według następujących zasad:
1) realizację urządzeń infrastruktury technicznej
oraz innych celów publicznych – ustala się bonifikatę w wysokości nie wyższej niż 50% ceny
nieruchomości,
2) na cele działalności charytatywnej, opiekuńczej,
kulturalnej, leczniczej, oświatowej, naukowej,
badawczo-rozwojowej, wychowawczej, sportowo – turystycznej, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową, a także organizacjom pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego – ustala się bonifikatę w wysokości nie wyższej niż 90% ceny nieruchomości,
3) na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – ustala się bonifikatę
w wysokości nie wyższej niż 50% ceny nieruchomości,
4) kościołom i związkom wyznaniowym, mającym
uregulowane stosunki z państwem, na cele
działalności sakralnej – ustala się bonifikatę
w wysokości nie wyższej niż 50% ceny nieruchomości.
2. W granicach określonych w ust. 1 o wysokości
udzielonej bonifikaty postanawia Zarząd
3. Bonifikata, o której mowa w ust. 1 przysługuje
pod warunkiem zapłaty ceny sprzedaży jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży albo umowy użytkowania wieczystego.
4. W razie zbiegu praw do bonifikat z tytułów,
o których mowa w ust. 1 oraz do bonifikaty, o której
mowa w art. 68 ust. 3 ustawy, stosuje się jedną bonifikatę korzystniejszą dla nabywcy.
§ 16. 1. Od ceny lokalu mieszkalnego, sprzedawanego najemcy w trybie bezprzetargowym, udziela
się, na wniosek nabywcy, bonifikaty w wysokości:
1) 50% – jeżeli następuje równoczesna sprzedaż
wszystkich wyodrębnionych lokali mieszkalnych w danym budynku, niezależnie od ich ilości,
2) 40% – we wszystkich pozostałych przypadkach.
2. Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego sprzedawanego w trybie bezprzetargowym, może być na
wniosek nabywcy rozłożona na raty roczne płatne
przez okres do 10 lat.

§ 18. Przy oddawaniu gruntów w użytkowanie
wieczyste pierwsza opłata wynosi:
1) 15% ceny gruntu przeznaczonego na cele,
o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1, 2 i 6
ustawy o gospodarce nieruchomościami;
2) 25% ceny gruntu przeznaczonego na inne cele.
§ 19. Ustanowienie użytkowania następuje na
zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Ustanowienie użytkowania w trybie
bezprzetargowym na czas oznaczony dłuższy niż
3 lata oraz na czas nieoznaczony może nastąpić
również na rzecz podmiotów realizujących cele publiczne określone w art. 6 pkt 2 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzji
o warunkach zabudowy.
§ 20. Zarząd Powiatu może na nieruchomościach
ustanawiać ograniczone prawa rzeczowe:
1) użytkowanie – na czas określony nie dłuższy niż
10 lat,
2) służebność gruntową – gdy jest to niezbędne
celem zapewnienia dostępu nieruchomości do
drogi publicznej oraz urządzeń infrastruktury
technicznej,
3) służebność przesyłu na rzecz przedsiębiorcy,
który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa
w art. 49 § 1 kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 16,
poz. 93 z późn. zm.).
§ 21. Zarząd Powiatu uprawniony jest do obciążania praw do nieruchomości hipoteką na zasadach
określonych w ustawie z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece do kwoty ustalonej
w aktualnie obowiązującej uchwale budżetowej,
określającej wysokość kwoty, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
Rozdział 3
Zamiana nieruchomości
§ 22. Zarząd Powiatu może dokonać zamiany
nieruchomości w przypadku, gdy jest to uzasadnione potrzebami Powiatu lub uzasadnionymi potrzebami innych osób prawnych lub fizycznych.
§ 23. 1. Zamiany nieruchomości dokonuje się na
zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
2. Warunki zamiany nieruchomości uzgadnia się
w drodze rokowań.
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DZIAŁ III
Rozdział 1
Zasady zawierania umów najmu, dzierżawy lub
użyczenia nieruchomości
§ 24. Oddanie nieruchomości w dzierżawę, najem oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie wówczas, gdy nie jest ona niezbędna do realizacji zadań
Powiatu i nie została przeznaczona do zbycia.
§ 25. 1. Zawarcie umowy dzierżawy lub najmu
nieruchomości będącej własnością Powiatu, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
i z zastrzeżeniem przewidzianych w niej wyjątków,
winno być poprzedzone przeprowadzeniem przetargu.
2. Zarząd Powiatu może ustalić regulamin przeprowadzenia przetargów i rokowań.
§ 26. 1. Wysokość stawek czynszu dla umów
dzierżawy lub najmu nieruchomości lub ich części
stanowiących własność Powiatu określa Zarząd Powiatu w drodze odrębnej uchwały.
2. W przypadku ustalenia stawki czynszu najmu
lub dzierżawy w drodze przetargu, stawka określona
w ust. 1 jest stawką wywoławczą.
§ 27. 1. Umowę dzierżawy, najmu lub użyczenia
nieruchomości zawiera się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

Poz. 1647

zawierać kolejne umowy po umowie zawartej na
czas oznaczony, dłuższy niż 3 lata.
§ 30. Przy oddawaniu nieruchomości w użytkowanie, dzierżawę lub najem na okres powyżej 3 lat
lub na czas nieoznaczony Zarząd może odstąpić od
obowiązku przetargowego zawarcia tych umów
w następujących przypadkach:
1) zawierania kolejnych umów z dotychczasowymi użytkownikami, dzierżawcami lub najemcami, na ich wniosek, o ile poprzednie umowy
zawarte były przez Zarząd w trybie przetargu,
2) zawarcia umowy ze współmałżonkiem, zstępnym lub wstępnym w wypadku śmierci, przejścia na emeryturę lub rentę dotychczasowego
najemcy lub dzierżawcy, o ile osoba ta przejmie
wszelkie prawa i obowiązki dotychczasowej
strony stosunku prawnego oraz będzie kontynuowała działalność prowadzoną dotychczas
w nieruchomości,
3) zawierania umów z organizacjami pożytku publicznego.
§ 31. Przy oddawaniu nieruchomości w użytkowanie, dzierżawę lub najem na okres do 3 lat Zarząd
może odstąpić od obowiązku przetargowego zawarcia tych umów w przypadku wpływu tylko jednej
oferty.
DZIAŁ IV

2. W umowie, o której mowa w ust. 1, należy
w szczególności:

Szczegółowe warunki korzystania z nieruchomości
przez jednostki organizacyjne Powiatu Żarskiego

1) określić czas, na który umowa została zawarta;
2) określić wysokość, formę i termin płatności
oraz zasady wypowiadania lub waloryzacji
czynszu, z wyłączeniem umowy użyczenia;

§ 32. 1. Zarząd Powiatu może ustanowić na rzecz
jednostki organizacyjnej na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu trwały zarząd na cele statutowe oraz cele związane z ich działalnością określoną aktem o utworzeniu jednostki.

3) zastrzec, iż dzierżawca, najemca lub biorący do
używania mogą wprowadzać ulepszenia
i zmiany w przedmiocie umowy tylko za zgodą
Zarządu Powiatu;

2. Warunki korzystania z nieruchomości oddanej
w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym ustala
Zarząd Powiatu w decyzji o ustanowieniu trwałego
zarządu.

4) zastrzec, iż dzierżawca, najemca lub biorący do
używania nie mogą bez pisemnej zgody Zarządu Powiatu podnajmować przedmiotu umowy
ani oddawać go do bezpłatnego używania osobie trzeciej;

§ 33. Kierownicy jednostek organizacyjnych nie
mających osobowości prawnej gospodarują powierzonym im mieniem w zakresie zwykłego zarządu na
podstawie upoważnienia udzielonego przez Zarząd
Powiatu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest każdorazowo zgoda
w formie uchwały Zarządu Powiatu.

5) ustalić warunki rozwiązania umowy.
3. Z czynności wydania i odbioru wynajmowanej, wydzierżawianej oraz użyczanej nieruchomości
należy spisać protokół określający stan nieruchomości.
§ 28. Przepisy niniejszej uchwały stosuje się
również odpowiednio do wynajmowania, wydzierżawiania i użyczania lokali użytkowych lub ich części, niestanowiących odrębnego od gruntu przedmiotu własności, na czas dłuższy niż 3 lata lub na
czas nieoznaczony.
§ 29. Zarząd Powiatu może użyczać nieruchomości wchodzące w skład zasobu, na czas oznaczony
dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, a także

§ 34. Zarząd Powiatu może upoważnić kierownika jednostki organizacyjnej, w tym posiadającej
osobowość prawną, do wynajmowania i wydzierżawiania na czas oznaczony do 3 lat, znajdujących
się w jej dyspozycji nieruchomości stanowiących
własność powiatu lub ich części.
§ 35. 1. Nieruchomości powiatu pozostające
w trwałym zarządzie mogą być przedmiotem najmu,
dzierżawy w drodze umowy na rzecz innych podmiotów na okres nie dłuższy niż czas na który został
ustanowiony trwały zarząd.
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2. Umowy zawierane na okres powyżej 3 lata
wymagają zgody Zarządu Powiatu.

zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Żarskiego.

3. Przedłużanie umów najmu, dzierżawy po
umowach zawartych na okres do 3 lat wymaga zgody Zarządu Powiatu.

§ 37. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Żarskiego.

DZIAŁ V
Postanowienia końcowe

§ 38. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Janusz Dudojć

§ 36. Traci moc uchwała Nr IV/29/2007 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 23 stycznia 2007r. w sprawie
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UCHWAŁA NR IX/72/2011
RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2011r.
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia zasad najmu lokali użytkowych, stanowiących własność
Powiatu Zielonogórskiego
Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit a ustawy z dnia
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale VIII/56/2011 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia zasad najmu lokali użytkowych, stanowiących
własność Powiatu Zielonogórskiego uchyla się
w § 2 pkt 13 i 14.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Edwin Łazicki
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UCHWAŁA NR X/71/11
RADY POWIATU SŁUBICKIEGO
z dnia 18 lipca 2011r.
o zmianie uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Słubicach
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i i art. 40 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.
zm.) oraz art. 60 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U.
Nr 112, poz. 654) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr LIII/288/10 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Słubicach § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Ustala się termin zakończenia likwidacji
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Słubicach na dzień 31 sierpnia
2011r.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Słubickiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Kazimiera Jakubowska
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UCHWAŁA NR 351/2011
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 11 lipca 2011r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku
z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października
1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) oraz
art. 91 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze, po przeprowadzeniu postępowania nadzorczego w przedmiocie
zgodności z prawem zarządzenia Wójta Gminy Nowa Sól Nr 0050.28.2011 z dnia 9 czerwca 2011
stwierdza:
nieważność badanego zarządzenia w całości
wobec sprzeczności jego treści z dyspozycją
art. 7 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997r. Konstytucja RP (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.), w zw.
z art. 403 ust. 2 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 125, poz. 150 z późn.
zm.).
UZASADNIENIE
Przedmiotowe zarządzenie zostało doręczone
tut. Izbie w dniu 20 czerwca 2011r. Oceniając zgodność postanowień badanego zarządzenia z przepisami prawa, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze ustaliło, że Wójt Gminy Nowa Sól zarządzeniem Nr 0050.28.2011 zgodnie
z brzmieniem § 1 przedmiotowego zarządzenia
wprowadził regulamin określający zasady przyznawania dofinansowania na usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowa
Sól –zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.
W tytule załącznika wskazał, że regulamin określa
zasady przyznawania dofinansowania na usuwanie
i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu
gminy Nowa Sól ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Z § 4 ust. 2 zarządzenia wynika natomiast, że cyt „wysokość dofinansowania wynosi do 100% kosztów określonych
w § 2 pkt 1 zarządzenia” co oznacza, że nie wystąpi
w realizacji tego zadania udział środków finansowych gminy Nowa Sól. Zadanie to jest zatem realizowane nie przez Gminę Nowa Sól ze środków budżetowych lecz przez Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Fundusze Wojewódzkie w ramach
programu „azbest 2011 – 2012”. Podjęcie zatem
zarządzenia w tym zakresie przez Wójta Gminy nowa Sól narusza w ocenie Kolegium Izby dyspozycję
art. 7 ustawy Konstytucja RP, który stanowi wprost,
że organy władzy publicznej działają na podstawie
i w granicach prawa. Nie mogą zatem podejmować
działań faktycznych ani prawnych, które nie znajdują

umocowania w przepisach prawa powszechnie
obowiązującego o którym stanowi art. 87 ustawy
Konstytucja RP. Analizując powstałą sytuację kolegium Izby zwraca uwagę na dyspozycję art. 403
ust. 2 prawo ochrony środowiska, który to przepis
wskazuje, że do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8,
9, 15, 16, 21 – 25, 29, 31, 32 i 38 – 42 w wysokości
nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar,
o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6, stanowiących
dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę
z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy. Nie można zatem utożsamiać
zadania gminy w tym względzie szerzej, bowiem
ustawodawca precyzyjnie w art. 403 ust. 3 ustawy
prawo ochrony środowiska stanowi, że finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2, odbywa się w trybie określonym w przepisach odrębnych, z zastrzeżeniem
ust. 4 – 6. Co oznacza w ocenie Kolegium, że dla
wydania badanego zarządzenia dotyczącego środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
Wójt musiałby mieć wyraźne upoważnienie w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
Nie można natomiast uznać wskazanej w zarządzeniu podstawy prawnej za spełnienie tego warunku.
W podstawie prawnej zarządzenia powołano bowiem jedynie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30 ust. 2
pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym oraz dział 9
Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Sól, który to program przyjęty został uchwałą Rady Gminy Nowa Sól
Nr XXXV/193/09 w dniu 23 października 2009r. na
podstawie art. 17 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy prawo
ochrony środowiska. Zgodnie z tymi przepisami
organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy,
w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, sporządza odpowiednio wojewódzkie, powiatowe
i gminne programy ochrony środowiska, uwzględniając wymagania, o których mowa w art. 14. Natomiast art. 18 ust. 1 powołanej wyżej ustawy prawo
ochrony środowiska stanowi, że programy, o których mowa w art. 17 ust. 1, uchwala odpowiednio
sejmik województwa, rada powiatu albo rada gminy. Wskazany natomiast w podstawie prawnej badanego zarządzenia Wójta dział 9 programu stanowi
o zadaniach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Funduszy Wojewódzkich, nie zawiera
natomiast upoważnienia do wydawania przez organ
wykonawczy gminy kolejnych regulaminów. Upoważnienia w tym względzie nie zawierają również
wskazane wyżej przepisy art. 17 i 18 ustawy prawo
ochrony środowiska.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 82

– 7747 –

Wskazany w podstawie prawnej badanego zarządzenia wójta art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie
gminnym wskazuje jedynie, że zadania z zakresu
ochrony środowiska należą do zadań własnych
gminy. Natomiast art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że do zadań wójta
należy przygotowywanie projektów uchwał rady
gminy. Nie można zatem w ocenie Kolegium Izby
uznać, ze jest to podstawa prawna dla wydania badanego zarządzenia.
Dla prawidłowej oceny prawnej zaistniałego stanu
faktycznego trzeba mieć na względzie również i to,
że regulamin funduszu dostępny na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze wyraźnie wskazuje, że gminy
są jedynie beneficjentami programu, natomiast regulacje w zakresie wdrażania wydaje każdy wojewódzki fundusz. Co ważne nawet wskazany regulamin programu nie wskazuje upoważnienia dla gmin
do wprowadzania własnych regulacji w zakresie
środków pochodzących z funduszu odsyłając tym
samym do stosowania wprost regulaminu funduszu.
Ponadto § 2 ust. 3 badanego zarządzenia wskazuje
krąg osób uprawnionych do otrzymania dofinansowania ograniczając go do osób fizycznych oraz zarządców gminnych budynków użyteczności publicznej, co w ocenie Kolegium narusza art. 403 ust. 4
ustawy prawo ochrony środowiska, który to przepis
wskazuje wprost, że finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1
i 2, może polegać na udzielaniu dotacji celowej
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych z budżetu gminy lub
budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji:
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1) podmiotów niezaliczonych do sektora finansów
publicznych, w szczególności:
a) osób fizycznych,
b) wspólnot mieszkaniowych,
c) osób prawnych,
d) przedsiębiorców;
2) jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami
prawnymi.
Zatem gmina w przeciwieństwie do innych podmiotów nie powinna, nie mając do tego upoważnienia
ustawowego zmieniać katalogu ustawowego podmiotów uprawnionych do otrzymania dotacji.
Ponadto Kolegium Izby pragnie zauważyć, ze zakres
upoważnienia do dokonania regulacji w zakresie
dotacji określony przez art. 403 ust. 5 ustawy prawo
ochrony środowiska gmina Nowa Sól wykorzystała
podejmując stosowne uchwały w tym zakresie dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest oraz
dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu gminy.
Wobec przedstawionego wyżej stanu sprawy – Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej
Górze orzekło jak w sentencji niniejszej uchwały.
Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze, – służy Gminie
Nowa Sól prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem tut. Kolegium, w terminie 30 dni od
daty doręczenia uchwały.
Przewodniczący Kolegium
Ryszard Zajączkowski
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UCHWAŁA NR 360/2011
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 11 lipca 2011r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U.
z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) oraz art. 79
ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592
z późn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, po przeprowadzeniu postępowania nadzorczego w przedmiocie zgodności
z prawem uchwały Nr VII.7.2011 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zasad
udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu
powiatu dla przedsięwzięć związanych z ochroną
środowiska stwierdza:

nieważność uchwały w części dotyczącej § 4
ust. 6 i § 5 jako naruszających przepisy art. 7
ustawy dnia 2 kwietnia 1997r. Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78,
poz. 483 z późn. zm.) oraz art. 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.
zm.).
UZASADNIENIE
Uchwała Nr VII.7.2011 Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania
i rozliczania dotacji celowej z budżetu powiatu dla
przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska
wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej
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w Zielonej Górze w dniu 29 czerwca 2011r. i została
objęta postępowaniem nadzorczym na podstawie
art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października
2007r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.).
Oceniając zgodność postanowień przedmiotowej
uchwały z przepisami prawa, Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze ustaliło, że
Rada Powiatu Żagańskiego postanowiła w :
§ 4 ust. 6, że „W przypadku stwierdzenia
wykorzystania dotacji niezgodnie z umową, w tym nieterminowego lub nienależytego wykonania umowy, w tym w szczególności zmniejszenia lub nienależytego
wykonania umowy, w tym w szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania, nie przedstawienia rozliczenia w terminie określonym w umowie,
nieterminowego zwrotu niewykorzystanej
części dotacji, podmiot otrzymujący dotacje traci prawo do ubiegania się o dotację
z budżetu Powiatu Żagańskiego przez kolejne trzy lata.”,
§ 5, że „Umowa o udzielenie dotacji podlega wypowiedzeniu jeżeli:
korzystający ze środowiska nie przystąpi
w terminie lub odstąpi od realizacji celu,
na które udzielone zostało dofinansowanie,
kwota lub jej część została wykorzystana
niezgodnie z przeznaczeniem określonym
w umowie,
nie są spełnione inne warunki określone
w umowie.”
Uchwała Nr VII.7.2011 Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania
i rozliczania dotacji celowej z budżetu powiatu dla
przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska
wydana została na podstawie art. 403 ust. 5 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). Dotacje
przyznawane na podstawie wyżej wymienionego
przepisu są dotacjami celowymi w rozumieniu
art. 127 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.) i podlegają, określonemu w tej ustawie
– charakterystycznemu dla tych dotacji reżimowi
prawnemu w zakresie swobody przyznawania i wypłaty dotacji oraz w zakresie szczególnych zasad
zwrotu dotacji do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Przewidziana w § 4 ust. 6 przedmiotowej uchwały
sankcja utraty prawa ubiegania się o dotację przez
okres kolejnych trzech lat nie znajduje podstawy
prawnej w przepisach powołanej ustawy o finansach publicznych. Wykluczenie prawa otrzymania
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środków przewidywał art. 145 ust. 6 wcześniej obowiązującej ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn.
zm.). Przepis art. 113 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)
nakazuje stosowanie art. 145 ust. 6 tylko w przypadku wykorzystania dotacji udzielonej przed dniem
1 stycznia 2010r. ustawa o finansach publicznych
z 2009r. w odniesieniu do dotacji udzielanych z budżetów samorządowych zrezygnowała z trzyletniego
okresu wykluczenia z prawa otrzymania dotacji, będącego dodatkową sankcją za wykorzystanie dotacji
niezgodnie z przeznaczeniem. Jak wyżej wskazano,
przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego dotacje na podstawie ustawy Prawo o ochronie środowiska są dotacjami celowymi w rozumieniu art. 127 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych. Prawną formą
udzielenia tej dotacji, zgodnie z art. 250 ww. ustawy,
jeżeli przepisy odrębne lub umowa międzynarodowa nie stanowią inaczej, jest umowa dotacyjna zawarta przez organ wykonawczy jednostki samorządu
terytorialnego z beneficjentem dotacji. Umowa dotacyjna określa tryb i zasady udzielania lub rozliczania tej dotacji. Cechą charakterystyczną umowy dotacyjnej jest jednostronne decydowanie o jej postanowieniach przez organ udzielający dotacji. Druga
strona umowy dotacyjnej – beneficjent – w razie
niewykonania umowy ponosi sankcje określone
w art. 251 i art. 252 ustawy o finansach publicznych,
a także sankcje związane z odpowiedzialnością za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych i odpowiedzialnością karną skarbową. Tak więc postanowienia przedmiotowej uchwały ustanowione
przez Radę Powiatu Żagańskiego w wyżej cytowanym brzmieniu w §§ 4 ust. 6 oraz 5 nie znajdują
upoważnienia ustawowego i naruszają przepisy
art. 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.).
Uchwały w sprawie określenia zasad udzielania
i rozliczania dotacji celowej z budżetu powiatu dla
przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska
zaliczane są do kategorii aktów prawa miejscowego,
wydawanych na podstawie upoważnienia ustawowego. Samorząd terytorialny i jego organy działają
na podstawie i w granicach prawa – art. 7 ustawy
dnia 2 kwietnia 1997r. Konstytucja Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.). Organy
jednostek samorządu terytorialnego mogą czynić
tylko to na co zezwalają ustawy. Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 stycznia 1997r. (sygn. akt III SA
534/96) do działalności organów samorządu terytorialnego nie stosuje się zasady „co nie jest zakazane
jest dozwolone”, lecz regułę „dozwolone jest tylko
to, co prawo wyraźnie przewiduje”.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 82

– 7749 –

Poz. 1651, 1652

Mając powyższe na uwadze Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze postanowiło
jak w sentencji niniejszej uchwały.

rzowie Wlkp., za pośrednictwem tutejszego Kolegium, w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały.

Na niniejszą uchwałę Kolegium RIO w Zielonej Górze, w zakresie stwierdzenia nieważności postanowień badanej uchwały, służy prawo złożenia skargi
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Go-

Przewodniczący Kolegium
Ryszard Zajączkowski

===================================================================================
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OGŁOSZENIE NR GN-GA.7438-143/08
STAROSTY GORZOWSKIEGO
z dnia 7 kwietnia 2011r.
w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla gminy Santok, poprzez
uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych o brakujące dane dotyczące budynków i lokali oraz brakujące
dane określające położenie punktów załamania granic i przebieg linii granicznych nieruchomości
zabudowanych
Na podstawie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity
Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 ze zmianami) informuję, że:
1. Projekt operatu opisowo-kartograficznego
opracowany w ramach: „Modernizacja ewidencji
gruntów i budynków prowadzonej dla gminy Santok, poprzez uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych o brakujące dane dotyczące budynków i lokali
oraz ustalenie i pomiar granic wskazanych nieruchomości zabudowanych.” w zakresie uzupełnienia
bazy danych ewidencyjnych o brakujące dane dotyczące budynków i lokali w obrębach ewidencyjnych:
1 – Wawrów, 2 – Janczewo, 3 – Gralewo, 4 – Płomykowo, 5 – Czechów, 6 – Górki, 7 – Santok, 8 – Lipki
Małe, 9 – Stare Polichno, 10 – Ludzisławice,
11 – Ludzisławice, 12 – Lipki Wielkie, 13 – Mąkoszyce, 14 – Baranowice, 15 – Jastrzębnik, wyłożony do
wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób
prawnych i jednostek organizacyjnych w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. w okresie od 14 lutego 2011r. do 4 marca 2011r., stał się
z dniem 5 marca 2011r. operatem ewidencji gruntów i budynków.

2. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą
dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków
ujawnione w operacie opisowo – kartograficznym,
może w terminie 30 dni od dnia opublikowania
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego niniejszej informacji, zgłaszać zarzuty do
tych danych Staroście Gorzowskiemu. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta rozstrzygnie w drodze decyzji.
3. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, tj. uprawomocnienia się decyzji w stosunku
do gruntów, budynków i lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo – kartograficznym nie są wiążące.
4. Zarzuty zgłoszone po upływie 30 dni od daty
ogłoszenia niniejszej informacji traktowane będą jak
wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.
Z upoważnienia
Starosty Gorzowskiego
Wicestarosta
Grzegorz Tomczak
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WYROK
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT II SA/GO 465/10
z dnia 11 października 2010r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:
Przewodniczący

Sędzia WSA Maria Bohdanowicz (spr.)

Sędziowie

Sędzia WSA Joanna Brzezińska
Sędzia WSA Jacek Jaśkiewicz

Protokolant

specjalista Ewa Kłosowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 września
2010 roku sprawy ze skargi Heleny Rubczyńskiej,
Krzysztofa Rubczyńskiego na uchwałę Rady Gminy
Lipinki Łużyckie z dnia 30 grudnia 2009 roku
Nr XXIX/177/09 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części terenu w miejscowości Lipinki Łużyckie
I.

stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały,

II. stwierdza, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu,
III. zasądza od Rady Gminy Lipinki Łużyckie solidarnie na rzecz Heleny Rubczyńskiej
i Krzysztofa Rubczyńskiego kwotę 300 (trzysta) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.
UZASADNIENIE
Dnia 30 grudnia 2009r. Rada Gminy Lipinki Łużyckie
podjęła uchwałę Nr XXIX/177/09 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu w miejscowości Lipinki
Łużyckie. Uchwałę podjęto na podstawie art. 18
ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r. ze
zm.), oraz po stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki Łużyckie.
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z 2010r. Nr 18,
poz. 291 i zaczęła obowiązywać z dniem 19 kwietnia
2010r.
Uchwalony powyższą uchwałą miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego objął teren położony w miejscowości Lipinki Łużyckie, oznaczony
numerami działek 365/1, 365/2, 365/3, 365/4, 363/2,
363/1, 362, 361, 360, 359 oraz 358/2.
Na powyższą uchwałę Rady Gminy Lipinki Łużyckie
skargę wnieśli Helena Rubczyńska i Krzysztof Rub-

czyński. Zaskarżonej uchwale zarzucili rażące naruszenie prawa poprzez nieuwzględnienie ich wniosku
z dnia 19 marca 2008r. oraz z dnia 3 grudnia 2008r.,
w szczególności:
art. 1 protokołu Nr 1 do Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności;
art. 2, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 31, 32, 64, 77 i 87
Konstytucji RP
art. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 36, 80, 233 Kodeksu
posterowania administracyjnego;
szereg przepisów ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym;
art. 7 ust 1 pkt 3 oraz art. 90 ustawy o samorządzie gminnym;
art. 3 ust 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodą i zbiorowym odprowadzeniu ścieków;
§ 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie zakresu projektu i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin
poprzez: brak faktycznego i prawnego uzasadnienia co do celowości przeznaczenia
części terenu planu na tzw. działki zagrodowe; użycie w planie nielegalnej definicji
pojęcia zabudowa zagrodowa; brak wskazania sposobu ustaleń wielkości minimalnej zabudowy zagrodowej;
narażenie finansów publicznych na niczym
nieuzasadnione
opracowanie
planu,
a w wyniku jego uchwalenia świadomą rezygnację z przyszłych dochodów Gminy w
postaci podatków od nieruchomości, opłat
ze sprzedaży usługi zaopatrzenia w wodę,
podatków podmiotowych;
§ 1 ust. 1 pkt 2, § 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, § 3
ust. 1 i 2, § 4 ust. 2, § 5 ust. 1, § 6 ust. 2, § 9
ust 3 pkt 2, § 10 ust 1 pkt 1, skarżonej
uchwały.
Wnieśli o stwierdzenie
uchwały w całości.

nieważności

powyższej

Uzasadniając skargę podnieśli, iż w dniu 26 października 2006r. złożyli wniosek do Wójta Gminy
Lipinki Łużyckie o ustalenie warunków zabudowy
dla inwestycji polegającej na zabudowie mieszkaniowej wraz z określeniem zasad podziału nieruchomości w obrębie Lipinek Łużyckich na działkach
Nr 362, 363/1, 363/2. Do dnia wniesienia niniejszej
skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
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w Gorzowie Wielkopolskim, tj. do 28 maja 2010r.,
wydanych zostało sześć decyzji Wójta Gminy Lipinki
Łużyckie, odmawiających ustalenia warunków zabudowy dla powyższej inwestycji. Wszystkie te decyzje były za każdym razem uchylane przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze.
Wnioskiem z dnia 19 marca 2008r. skarżący jako
właściciele działek wskazanych jak na wstępie, złożyli wniosek o zmianę zapisów w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy, z przeznaczeniem działek na funkcję mieszkaniową jednorodzinną. Pismem Nr BD-7320/1/2008 z dnia
14 kwietnia 2008r. Wójt Gminy Lipinki Łużyckie poinformował o rozpatrzeniu wniosku skarżących
w terminie późniejszym.
Na mocy uchwały Rady Gminy Nr XVII/116/2008
z dnia 23 października 2008r. przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, dla części terenu, który w przeważającej części stanowi własność skarżących, z cyt:
„przeznaczeniem pod produkcję rolną z możliwością
lokalizacji zabudowy zagrodowej". W związku z podjętą uchwałą, pismem z dnia 3 grudnia 2008r., skarżący złożyli kolejny wniosek, tym razem dotyczący
uwzględnienia w planie zagospodarowania przestrzennego ich gruntów z przeznaczeniem na funkcję
mieszkaniową jednorodzinną.
Pismem Nr BD-7322/2/2008 z dnia 31 grudnia 2008r.,
skarżący zostali poinformowani, że procedura planistyczna jest długotrwała, natomiast w zakresie uwag
do planu będą mogli się wypowiedzieć później, jak
zostanie wyłożony do publicznej dyskusji. Pismem
z dnia 7 stycznia 2009r., skarżący poinformowali
Wójta, iż oczekują właściwego rozpoznania wniosku,
stosownie do dyspozycji art. 17 pkt 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Pismem Nr BD-7320/1/2009 z dnia 12 marca 2009r.,
Skarżący zostali poinformowani, że podjęto kolejną
uchwałę w sprawie ich gruntów, tym razem dotyczącą zmian w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego.
Następnie, pismami z dnia 24 listopada 2009r.,
osobno do studium i osobno do planu zagospodarowania przestrzennego, skarżący wnieśli „uwagi,
protest, sprzeciw i skargę”, które w administracyjnym trybie nie zostały rozpoznane i na które nie
otrzymali odpowiedzi, pomimo uchwalenia przedmiotowego planu.
Zdaniem skarżących uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego, stanowi ewidentne zablokowanie planowanego przez nich przedsięwzięcia.
Aby nie przychylić się do wniosku skarżących z dnia
26 października 2006r. o ustalenie warunków zabudowy dla ich zamierzenia, opracowano plan zagospodarowania przestrzennego.
Pismem z dnia 20 kwietnia 2010r. skarżący wezwali
Radę Gminy Lipinki Łużyckie do usunięcia naruszenia prawa w akcie prawa miejscowego, wykazując
szereg naruszeń. Rada Gminy nie uwzględniła wezwania, nie odnosząc się jednakże zdaniem skarżących do meritum sprawy.
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Przywołane w zarzutach regulacje Europejskiej
Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności wskazują na obowiązek poszanowania prawa własności, urzeczywistnienie zasad sprawiedliwości społecznej, jak również równego, podmiotowego traktowania przez władzę publiczną.
Skarżona uchwała w oczywisty sposób narusza
przywołane regulacje prawne. Rada Gminy nie wykazując żadnego interesu publicznego, jak też interesu celu publicznego, ograniczyła prawo do decydowania o własności należącej do skarżących.
W szeroko przyjętym orzecznictwie sądowym
w sposób wyrazisty eksponowane jest stanowisko,
iż jest nie do pogodzenia z konstytucyjną ochroną
prawa własności sytuacja, kiedy gmina projektując
rozwiązania planistyczne, kieruje się własnym, niczym nie uzasadnionym interesem, nawet jeśli
w niedalekiej przyszłości wywołałoby to skutki ekonomiczne, które mogą ją dotknąć, z pola widzenia
tracąc interes właścicieli gruntów i ich równe traktowanie wobec prawa. W demokratycznym państwie prawa, nie ma miejsca na sztywno pojmowaną zasadę jednego interesu nad innym, zwłaszcza
interesu publicznego nad prywatnym, którego Rada
Gminy nie wykazała.
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należy wprawdzie do ustaw, które ograniczają sposób wykonywania prawa własności, jednakże plan zagospodarowania przestrzennego nie
może być sposobem ograniczenia chronionej konstytucyjnie swobody zagospodarowania gruntów,
czy też swobody działań gospodarczych. Nakazywanie przez Gminę prowadzenie działalności gospodarczej związanej z produkcją rolną na gruntach
stanowiących bardzo niską klasę bonitacyjną
(kl. V, VI – nieużytki), definiując w planie na tzw.
działki zagrodowe, gdzie Gmina dla swoich gruntów
tak nie stanowi, jest istotnym naruszeniem przywołanych powyżej regulacji prawnych. Ustrojodawca
dopuszcza ograniczenie działalności gospodarczej
tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny
interes publiczny, czego w skarżonej uchwale brak.
Gmina przyjęła zasadę, że winna najpierw swoje
grunty przekształcać w działki budowlane poprzez
uchwalanie cząstkowych planów zagospodarowania
przestrzennego, a następnie je zbywać, natomiast
osobom fizycznym ograniczać we wszelaki sposób
ich prawa – czego dowodem jest sprawa skarżących
z wniosku z dnia 26 października 2006r., jak również
m.in. uchwała Nr XXIX/173/09 Rady Gminy Lipinki
Łużyckie podjęta na tej samej sesji z dnia 30 grudnia
2009r., uchwalająca plan w zakresie działek dla
gruntów gminnych z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Równość
podmiotowa została więc w zakresie praw w sposób
wyrazisty naruszona.
Uzasadniając naruszenie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym skarżący podnieśli, iż na skutek uchwalenia zaskarżonego planu doszło do istotnego naruszenie prawa
w zakresie ograniczenia decydowania przez właścicieli gruntów w zakresie zagospodarowania swoich
gruntów. Ponadto opracowujący skarżony plan
w żaden sposób nie wykazał, iż wniosek Skarżących
w przedmiocie przeznaczenia terenu na gruntach
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stanowiących ich własność pod budownictwo
mieszkaniowe
jednorodzinne,
jest
sprzeczne
i w jakikolwiek sposób narusza ład przestrzenny
w obszarze analizowanym. Nie wykazano że wniosek Skarżących co do przeznaczenia terenów będących ich własnością, nie da się pogodzić z istniejącą
i zastaną zabudową. Przy właściwym sporządzeniu
obszaru analizowanego, w sposób bezsporny należy
stwierdzić, iż w zdecydowanej, przeważającej jej
części, teren zabudowany jest budownictwem jednorodzinnym, sporadycznie wielorodzinnym, natomiast działki zagrodowe – przy zastosowaniu w sposób właściwy normy prawnej definiującej pojęcie
działki zagrodowej – nie występują, chyba, że opracowujący zalicza do nich ogródki przydomowe. Ład
przestrzenny konkretyzuje się przede wszystkim jako
zapobieganie rozproszeniu zabudowy, a niewątpliwie stosując w opracowanym planie koncepcję zabudowy zagrodowej, plan ten narusza zasadę ładu
przestrzennego.
Przystąpienie do sporządzenia planu uchwałą
Nr XVII/116/2008 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia
23 października 2008r. naruszyło normę zawartą
w art. 14 ust. 1 i ust. 2 u.p.z.p., bowiem nie można
na etapie przystępowania do sporządzania planu
ustalać przeznaczenia terenu. Taką kompetencję
rada gminy nabywa dopiero na etapie uchwalania
samego planu (wyrok NSA z 13 września 2005r.,
II OSK 64/05). Ponieważ w wymienionej uchwale
w § 1 określono, że przystępuje się do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w obrębie
miejscowości Lipinki Łużyckie z przeznaczeniem pod
produkcję rolną z możliwością lokalizacji zabudowy
zagrodowej, zgodnie z przytoczonym wyżej wyrokiem NSA, poważnie naruszono procedurę
w przedmiocie końcowego uchwalenia aktu prawa
miejscowego. Już na samym początku zostało zatem przesądzone, co zostanie uchwalone przez Radę
Gminy, natomiast dalsze jego procedowanie, stanowiło wyłącznie wypełnienie obowiązków ustawowych procedury, co świadczy o pozorności podmiotowego traktowania skarżących. W ich ocenie
fakt ten stanowi poważną przesłankę do stwierdzenia nieważności skarżonej uchwały.
Wnioskiem z dnia 19 marca 2008r., skarżący wnieśli
o zmianę zapisów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy, z przeznaczeniem
należących do nich gruntów na funkcję mieszkaniową, jednorodzinną. Natomiast pierwszą uchwałę
o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego podjęto dnia 23 października 2008r., a następnie w dniu 19 lutego 2009r. podjęto drugą uchwałę o przystąpieniu do zmian w studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego, co wskazuje na kolejną przesłankę niezgodności
w zakresie kolejności uchwalania aktów, bądź ich
brak (wyrok WSA w Łodzi z 27 listopada 2007r.,
II SA/Łd 473/07). Według skarżących stanowi to
również dowód potwierdzający fakt dopasowania
studium do podjętej wcześniej uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania
przestrzennego. Art. 32 u.p.z.p. stanowi, iż dopiero
po podjęciu uchwały w sprawie aktualności studium
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i planów miejscowych podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu.
Zgodnie z art. 29 u.p.z.p. akt prawa miejscowego
wchodzi w życie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa. Skarżący podnieśli,
iż zaskarżony przez nich akt został obarczony poważną wadą prawną, gdyż uchwała opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
nie zawiera pełnego tekstu. Przepis § 1 zaskarżonej
uchwały stwierdza, iż integralną częścią uchwalonego planu są załączniki. Ogłoszony w akcie załącznik
Nr 2, otrzymał brzmienie niezgodne z § 1 skarżonej
uchwały, a załącznik tak ważny dla skarżących, którego brak uniemożliwia odniesienie się w zakresie
rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do
miejscowego planu zagospodarowania, nie został
wcale ogłoszony.
Nadto skarżący wskazali na szereg niekonsekwencji
zawartych w tekście miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, m.in. polegających na
przyjęciu budowy studni na terenach objętych planem, pomimo iż w bliskim sąsiedztwie znajduje się
sieć wodociągowa.
W odpowiedzi na skargę Rada Gminy Lipinki Łużyckie wniosła o jej oddalenie. Uzasadniając swoje stanowisko w sprawie Rada podniosła, że dla przedmiotowego obszaru brak było obowiązującego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jego brak sprawiał, że prawidłowe gospodarowanie przestrzenią było znacznie utrudnione,
a zgodnie ze złożonym przez skarżących wnioskiem
o ustalenie warunków zabudowy na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie numerami 362,
363/1, 363/2 obręb Lipinki Łużyckie, ich właściciele
zamierzali wybudować 10 budynków mieszkalnych
jednorodzinnych wolnostojących z garażami. Wobec
wniosku sprzecznego ze studium, w celu określenia
sposobu przeznaczenia tego obszaru, niezbędne
stało się opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Lipinki Łużyckie" (uchwała Nr VIII/45/2003
Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 23 lipca 2003r.),
przedmiotowy obszar określono bowiem jako teren
przeznaczony pod produkcję rolną.
Ponadto Wójt Gminy Lipinki Łużyckie przystępując
do sporządzenia planu dla przedmiotowego obszaru
dokonał analizy dotyczącej jego zasadności. W analizie uwzględniono m.in. sposób użytkowania terenów, strukturę własności gruntów, istniejące zainwestowanie, a także kierunki polityki przestrzennej
zawarte w obowiązującym studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Lipinki Łużyckie w odniesieniu do analizowanego terenu. Wyniki analizy wskazały, iż w celu
prawidłowego zagospodarowania omawianego
obszaru tworzącego z przyległymi terenami harmonijną całość uzasadnione było podjęcie prac nad
podjęciem planu, a wyniki analizy zawarte zostały
w uzasadnieniu uchwały Nr XVII/116/2008 Rady
Gminy Lipinki Łużyckie z 23 października 2008 roku.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został opracowany z zachowaniem wy-
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mogów przewidzianych w art. 15 i art. 16 ustawy
z dnia z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W pełni zachowana
została również procedura uzgodnień planu, o której
mowa w art. 17 ustawy. Wojewoda Lubuski badając
zaskarżoną uchwałę stwierdził jej zgodność z prawem, czemu dał wyraz W piśmie z dnia 11 marca
2010r. przekazanym Wójtowi Gminy Lipinki Łużyckie.
Ustalenia faktyczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują sposób wykonywania prawa własności nieruchomości i niezadowolonemu właścicielowi nieruchomości może wydawać się, iż jego prawo doznaje ograniczeń. Uchwalanie miejscowych planów, jako zadanie własne
gminy, ma jednak na celu również ochronę ładu
przestrzennego. Naruszenie zapisami planu zagospodarowania przestrzennego prawa własności nie
polega na tym, że uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego „dokonuje zaboru czegokolwiek
z nieruchomości właściciela”, lecz na tym, że
sprzecznie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego „wpływa na ukształtowanie sposobu
wykonywania prawa własności”. Naruszenie interesu prawnego nie polega więc na odjęciu jakiejś dotychczasowej wartości prawnej (uprawnienia, możliwości prawnej), ale również na spowodowaniu, że
w przyszłości jakaś wartość prawna (uprawnienie,
możliwość prawna) nie będzie mogła być realizowana. Taka sytuacja może się zdarzyć w każdym
przypadku uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Uchwalenia planu dokonuje Rada Gminy, którą stanowią wybrani przedstawiciele wspólnoty samorządowej spośród mieszkańców gminy. Zatem skoro
wolą Rady Gminy Lipinki Łużyckie, która ma obowiązek kierować się dobrem całej wspólnoty, było
przeznaczenie terenu w sposób określony w planie,
to należy uznać, iż organ ten nie miał zamiaru
przedkładania interesu jednostkowego skarżących
ponad interes całej wspólnoty.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Skarga okazała się zasadna.
Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002r.
Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U.
Nr 153, poz. 1269 ze zm.) sądy administracyjne
sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę
działalności administracji publicznej. Kontrola ta
sprawowana jest pod kątem zgodności z prawem,
jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Zakres tej kontroli obejmuje w szczególności orzekanie w sprawach
skarg na akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego, co wynika z art. 3 § 1
w związku z § 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia
2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej
w skrócie p.p.s.a.
Skarga złożona została w trybie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), według
którego każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie
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zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może – po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia – zaskarżyć uchwałę
do sądu administracyjnego.
W pierwszej kolejności należy zatem rozważyć dopuszczalność złożenia skargi w kontekście spełnienia
kryteriów określonych w powołanym art. 101 ust. 1
ustawy o samorządzie gminnym, a więc czy zaskarżona uchwała jest aktem z zakresu administracji
publicznej i czy narusza interes prawny lub uprawnienie skarżących, a także, czy skarżące wyczerpały
ustawowy wymóg dopuszczalności złożenia skargi
uprzednim wezwaniem Rady Gminy Lipinki Łużyckie
do usunięcia naruszenia prawa przedmiotową
uchwałą.
Przedmiotem skargi jest uchwała Nr XXIX/177/09
Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 30 grudnia
2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części terenu
w miejscowości Lipinki Łużyckie (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2010r. Nr 18, poz. 291).
Wezwaniem do usunięcia naruszenia interesu
prawnego skarżących powołaną uchwałą z dnia
30 grudnia 2009r. jest pismo skarżących dnia
20 kwietnia 2010r. (data wpływu do organu –
21 kwietnia 2010r.), w którym zawarto szereg zarzutów wobec powyższej uchwały. Skarga została zatem złożona z zachowaniem trybu określonego
w art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
Zgodnie z art. 147 § 1 p.p.s.a. Sąd uwzględniając
skargę na uchwałę rady gminy, orzeka o nieważności tej uchwały albo stwierdza, że wydana została
z naruszeniem prawa, jeżeli przepis szczególny wyłącza stwierdzenie jej nieważności. Wprowadzając
sankcję nieważności jako następstwo naruszenia
prawa ustawodawca nie określił rodzaju naruszenia
prawa. Przepisy ustawy o samorządzie gminnym
przewidują jednak dwa rodzaje naruszeń prawa,
jakie mogą być wywołane przez ustanowienie tych
aktów. Mogą być to naruszenia istotne lub nieistotne (por. art. 91 u.s.g.). Brak ustawowego zdefiniowania obu naruszeń stwarza konieczność sięgnięcia
do stanowiska wypracowanego w tym zakresie
w orzecznictwie sądowym, gdzie za istotne naruszenie prawa (będące podstawą do stwierdzenia nieważności aktu) przyjęto między innymi, wydanie
aktu bez podstawy lub z naruszeniem podstawy do
podjęcia uchwały gminnej (por. np. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 lutego
1996r., SA/Gd 327/95, OwSS 1996, Nr 3, poz. 90,
z dnia 11 lutego 1998r., II SA/Wr 1459/97, OwSS
z 1998r. Nr 3, poz. 79).
Stosownie do treści art. 14 ust. 8 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) plan
miejscowy jest aktem prawa miejscowego, a nie
tylko zwykłym aktem planowania. Musi zatem spełniać wysokie wymagania stawiane tego typu aktom
normatywnym (wyrok WSA w Krakowie z 28 kwietnia 2008r., II SA/Kr224/08, LEX 506897). Przepis
art. 28 ust. 1 u.p.z.p. przewiduje szczególne względem ustawy o samorządzie gminnym kryteria oceny
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zgodności z prawem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W myśl tego przepisu
naruszenie zasad sporządzania studium lub planu
miejscowego, istotne naruszenie trybu ich sporządzania, a także naruszenie właściwości organów
w tym zakresie, powodują nieważność uchwały rady
gminy w całości lub części.
Ustawodawca nie zdefiniował użytych w tym przepisie pojęć „zasady sporządzania planu miejscowego” oraz „tryb sporządzania planu miejscowego”,
jednak należy przyjąć, że „zasady sporządzenia planu miejscowego” dotyczą zawartości aktu planistycznego (części tekstowej i graficznej, załączników), zawartych w nim ustaleń, a także standardów
dokumentacji planistycznej (wyrok WSA w Poznaniu
z 20 grudnia 2006r., II SA/Po 692/06, LEX Nr 475253).
Z kolei pojęcie „trybu sporządzania planu miejscowego” należy odnieść do procedury poprzedzającej
uchwalenie planu.
W odniesieniu do planu miejscowego jego zawartość (część tekstową i graficzną) określają art. 15
ust. 1 i 17 pkt 4 oraz 20 ust. 1 u.p.z.p. Przedmiot
(wprowadzone ustalenia) określają art. 15 ust. 2 i 3,
natomiast standardy dokumentacji planistycznej
określa, wydane na podstawie upoważnienia zawartego w art. 16 ust. 2 ustawy, rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164,
poz. 1587). W art. 15 ust. 1 u.p.z.p. ustawodawca
wprowadził wymóg sporządzenia projektu planu
miejscowego w zgodzie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Również rada gminy, zgodnie
z art. 20 ust. 1 ustawy, ocenia zgodność projektu
planu ze studium, bowiem plan miejscowy może
być uchwalony jedynie po stwierdzeniu przez organ
gminy o jego zgodności ze studium.
W niniejszej sprawie Rada Gminy Lipinki Łużyckie,
przystępując do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części terenu
obejmującego wskazane na wstępie działki, przesądziła w podjętej w tym przedmiocie uchwale
Nr XVII/116/2008 z dnia 23 października 2008r.
o przeznaczeniu tych działek „pod produkcję rolną
z możliwością lokalizacji zabudowy zagrodowej”.
W konsekwencji procedura planistyczna poprzedzająca zaskarżoną uchwałę z dnia 30 grudnia 2009r. już
na swym początkowym etapie została obarczona
istotną wadą. Jak wskazał bowiem Naczelny Sąd
Administracyjny w wyroku z dnia 13 września
2005r., II OSK 64/05 (Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, www.nsa.gov.pl), wyłącznym przedmiotem uchwały w sprawie przystąpienia
do sporządzenia planu miejscowego jest określenie
granic obszaru objętego przyszłym planem. Uchwała ta nie może powtarzać treści uchwały w sprawie
przyjęcia samego planu (Z. Niewiadomski (red.):
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Warszawa 2004, s. 146). Nie
można zatem na etapie przystępowania do sporządzania planu (jak miało to miejsce w rozpoznawanej
sprawie) ustalać przeznaczenia terenu. Taką kompetencję rada gminy nabędzie dopiero na etapie
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uchwalania samego planu. Rolą uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego
jest wyłącznie zakomunikowanie wszczęcia właściwego procesu planistycznego oraz wyznaczenie –
w załączniku graficznym – granic obszaru, jakiego
dotyczyć będą ustalenia przyszłego planu. Na etapie
wszczęcia postępowania planistycznego nie dokonuje się „sporządzania planu miejscowego”. W uchwale otwierającej proces planistyczny rada gminy wyłącznie komunikuje o wszczęciu postępowania oraz
określa terytorialne granice przyszłych działań planistycznych.
Stosownie do art. 9 ust. 1 u.p.z.p. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego sporządzane jest w celu określenia polityki
przestrzennej gminy, w tym zasad zagospodarowania przestrzennego. Jak wskazuje się w orzecznictwie sądowym (wyrok NSA z 25 sierpnia 2009r.,
II OSK 856/09), nie jest to akt prawa miejscowego
(art. 9 ust. 5), jednakże jego ustalenia są wiążące dla
organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4). Zatem studium jest aktem
kierownictwa wewnętrznego, o charakterze analityczno – badawczo – regulacyjnym, który określa
politykę przestrzenną gminy. Uregulowany w art. 9
ust. 4 u.p.z.p. zakres związania przez studium organów gminy należy rozumieć w ten sposób, iż postanowienia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy mają dla jej
organów wykonawczych charakter wiążący przy
sporządzaniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a dla organów stanowiących – przy ich uchwalaniu (wyrok NSA
z 30 października 2008r., II OSK 1294/07). Wiążący
charakter studium wynika nie tylko z przepisu art. 9
ust. 4, ale i z przepisu art. 20 ust. 1 u.p.z.p. Uchwalenie studium stanowi etap poprzedzający sporządzenie projektu planu miejscowego (wyrok WSA
w Gdańsku z 10 lipca 2008r., II SA/Gd 4/08). W studium dokonuje się kwalifikacji poszczególnych obszarów gminy i ich przeznaczenia. I chociaż studium
nie ma mocy aktu powszechnie obowiązującego, nie
jest aktem prawa miejscowego, to jako akt planistyczny określa politykę przestrzenną gminy i wiąże
organy gminy przy sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Określone
obszary gminy mogą być zatem przeznaczone
w planie miejscowym pod zabudowę danego rodzaju, jeśli wcześniej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmina
wskaże te obszary jako przewidziane pod taką zabudowę. Ustalenia planu miejscowego są konsekwencją zapisów studium (wyrok NSA z 9 kwietnia 2008r.,
II OSK 34/08).
Jak już wyżej wskazano, uchwała o przystąpieniu do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu obejmującego
wskazane na wstępie działki została podjęta w dniu
23 października 2008r. Obowiązujące wówczas studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego przewidywało przeznaczenie tych
terenów pod produkcję rolną bez możliwości zabudowy. Dopiero w dniu 19 lutego 2009r., gdy trwała
już procedura planistyczna odnośnie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, Rada
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Gminy Lipinki Łużyckie podjęła uchwałę o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Oznacza to, że procedura planistyczna odnośnie
zaskarżonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego została przeprowadzona z naruszeniem art. 9 ust. 4 u.p.z.p. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż pierwszym i najwcześniejszym aktem
w procesie tworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określającym zasady
polityki przestrzennej gminy jest uchwała w sprawie
studium. W uchwale tej określa się między innymi
kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy,
kierunki i wskaźniki zagospodarowania oraz użytkowania terenów, obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, dziedzictwa kulturowego
i zabytków, a także kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w szczególności obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego (art. 10 ust. 2 u.p.z.p.). Istotne z punktu widzenia kolejności działań przy uchwalaniu planu jest to, iż ustalenia studium są wiążące
dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 u.p.z.p.).
Z powyższego punktu widzenia taką kolejność działań trudno uznać za prawidłową. Mając na uwadze,
iż procedura tworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymaga dokonania
określonych czynności w zgodzie z przewidzianą
w ustawie kolejnością, to tym samym naruszenie
kolejności tych działań ocenić należy negatywnie.
Prace planistyczne wykonywane pod rządami nieaktualnego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania winny zostać przerwane i rozpoczęte
od nowa po uchwaleniu ostatecznej wersji tego studium. Skoro bowiem studium stanowi podstawę
i punkt wyjścia dla jakichkolwiek dalszych prac planistycznych, to trudno zgodzić się z praktyką, która
w rzeczywistości zamiast dostosowywać przepisy
planu do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, w rzeczywistości dopasowuje studium do postanowień projektu planu.
Zachowania wskazanej powyżej kolejności działań
planistycznych, które wypływają z istoty samego
procesu planowania przestrzennego, należy się domagać od organów także z tego powodu, iż wynik
owych działań stanowi prawo miejscowe. Zasada
legalizmu wymusza na prawodawcy obowiązek
przestrzegania przepisów prawa także w trakcie jego
stanowienia. Trudno bowiem pogodzić się koniecznością przestrzegania prawa, którego powstanie
urąga regułom legalności już w procesie jego two-
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rzenia (wyrok WSA w Łodzi z 27 listopada 2007r.,
II SA/Łd 473/07).
Wprawdzie w ostatnim z przywołanych wyroków
wyrażono pogląd, że tego rodzaju naruszenie prawa
samo w sobie nie jest na tyle istotne, aby być podstawą stwierdzenia nieważności planu, jednak
w niniejszej sprawie, w połączeniu z opisanym wyżej rozstrzygnięciem o przeznaczeniu gruntów już na
etapie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, stanowi
to naruszenie procedury planistycznej na tyle poważne, że uzasadnia konieczność wyeliminowania
zaskarżonego planu z obrotu prawnego. Nie chodzi
jedynie o to, że zmiana studium była opracowywana
równolegle z przygotowywaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pomimo iż
co do zasady organy gminy powinny przystąpić do
prac nad projektem planu dopiero po uchwaleniu
zmiany studium. W zaistniałym stanie rzeczy najistotniejsze jest to, że nie tylko cały proces przygotowania planu, ale również cała procedura poprzedzająca uchwalenie zmiany studium posłużyły do
formalnego usankcjonowania przeznaczenia gruntów, które zostało przesądzone już w uchwale
o przystąpieniu do sporządzenia planu z 23 października 2008r. Wszystkie działania składające się
na procedurę planistyczną okazały się zatem fikcją.
Nie zmienia tego fakt, że uchwalając w dniu
30 grudnia 2009r. zaskarżony plan, mając na względzie zadośćuczynienie wymogowi art. 20 ust. 1
u.p.z.p., Rada Gminy stwierdziła formalną zgodność
planu z obowiązującym studium, zmienionym
w tym samym dniu, bezpośrednio przed uchwaleniem planu.
Tym samym pozbawiono skarżących możliwości
zaskarżenia uchwały Rady Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 30 grudnia 2009r. Nr XXIX/175/09 w sprawie
uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i możliwości
poddania jej ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Powyższe uchybienia stanowią istotne uchybienia
trybu sporządzania planu, o których mowa w art. 28
ust. 1 u.p.z.p., w związku z czym, na podstawie
art. 147 § 1 p.p.s.a. należało stwierdzić nieważność
zaskarżonej uchwały w całości. Stwierdzenie, iż zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu, nastąpiło
w oparciu o treść art. 152 p.p.s.a. Z kolei rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów postępowania znajduje oparcie w art. 200, 202 § 2 oraz art. 205 § 1
p.p.s.a.
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK.I.4131.272.2011.MGRZ
WOJEWODY LUBUSKIEGO
z dnia 5 lipca 2011r.
Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) stwierdzam, że nieważność
uchwały Nr XI/54/11 Rady Gminy Kłodawa z dnia
8 czerwca 2011r. w sprawie zmiany statutu Gminnej
Biblioteki Publicznej w Kłodawie w części § 1 ust. 2
i 5.
UZASADNIENIE
Na sesji w dniu 8 czerwca 2011r. Rada Gminy Kłodawa podjęła uchwałę w sprawie zmiany statutu
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłodawie.
Uchwała doręczona została
w dniu 15 czerwca 2011r.

organowi

nadzoru

Po dokonaniu analizy prawnej organ nadzoru
stwierdza, że uchwała w części § 1 ust. 2 i 5 istotnie
narusza prawo, tj. art. 13 ust. 3 i art. 15 ust. 1 ustawy
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 ze zm.) oraz
§ 118 w zw. z § 143 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100,
poz. 908).
W podjętej uchwale, w § 1 Rada Gminy wprowadziła
szereg zamian w postanowieniach statutu Gminnej
Biblioteki Publicznej w Kłodawie. Jedna z nich dotyczyła zapisów § 11 ust. 2 Statutu, któremu na mocy
przedmiotowej uchwały nadano brzmienie: „Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Kłodawa”.
Ponadto Rada Gminy dokonała zmiany § 15 Statutu,
któremu nadano brzmienie: „Szczegółową organizację wewnątrz GBP określa Regulamin Organizacyjny
nadany przez dyrektora GBP, po zasięgnięciu opinii
Wójta Gminy Kłodawa”.
Wskazać w tym miejscu należy, że powyższe kwestie
zostały już uregulowane przez ustawodawcę
w przepisie art. 13 ust. 3 ustawy o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej, zgodnie
z którym organizację wewnętrzną instytucji kultury
określa regulamin organizacyjny nadawany przez
dyrektora tej instytucji, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w niej organizacji
związkowych i stowarzyszeń twórców oraz w przepisie art. 15 ust. 1 powołanej ustawy, który stanowi, że
dyrektora instytucji kultury powołuje organizator na
czas określony lub nie określony, po zasięgnięciu
opinii właściwych związków zawodowych działających w tej instytucji kultury oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych. Odwołanie następuje w tym
samym trybie.
Rada Gminy w przedmiotowej uchwale dokonała
zatem modyfikacji powołanych wyżej przepisów
ustawy wskazując, że dyrektora Gminnej Biblioteki

Publicznej powołuje i odwołuje Wójt Gminy Kłodawa. Tymczasem przepis art. 15 ust. 1 nakład na wójta obowiązek zasięgnięcia w tej kwestii opinii właściwych związków zawodowych działających w tej
instytucji kultury oraz stowarzyszeń zawodowych
i twórczych. Ponadto rada gminy uzależniła wprowadzenie regulaminu organizacyjnego biblioteki od
jego zaopiniowania przez Wójta Gminy. Należy jednak zauważyć, iż ustawodawca w przepisie art. 13
ust. 3 ustawy stwierdza, iż „organizację wewnętrzną
instytucji kultury określa regulamin organizacyjny
nadawany przez dyrektora tej instytucji, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających
w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców”. Krąg podmiotów uprawnionych do zaopiniowania regulaminu jest więc szerszy, aniżeli ten
wprowadzony przez Radę Gminy. Obejmuje on
bowiem nie tylko Wójta (jako organizatora) ale również działające w danej instytucji kultury: organizacje związkowe i stowarzyszenia twórców.
Powołane wyżej zapisy kwestionowanej uchwały
naruszają przepisy prawa materialnego tj. § 118
w związku z § 143 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie zasad
techniki prawodawczej (Dz. U. Nr 100, poz. 908), na
mocy którego, 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.
Mając na względzie powyższe, orzeczono jak na
wstępie.
Od niniejszego rozstrzygnięcia służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni od doręczenia rozstrzygnięcia za pośrednictwem Wojewody
Lubuskiego.
Z upoważnienia Wojewody Lubuskiego
Dyrektor Generalny
Czesław Domalewski
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK.I.4131.280.2011.AGRZ
WOJEWODY LUBUSKIEGO
z dnia 12 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/71/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie
z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia planu
sieci prowadzonych przez Gminę Szprotawa publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych w części:
§ 1 słów: „wg załącznika Nr 1 do niniejszej
uchwały”,
załącznika Nr 1 do uchwały.
UZASADNIENIE
Na sesji w dniu 2 czerwca 2011r. Rada Miejska
w Szprotawie podjęła uchwałę w sprawie ustalenia
planu sieci prowadzonych przez Gminę Szprotawa
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych.
Uchwała doręczona została organowi nadzoru dnia
13 czerwca 2011r.
Po dokonaniu analizy prawnej organ nadzoru
stwierdza, że uchwała w kwestionowanej części
istotnie narusza prawo, tj. art. 14a ust. 1 ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst
jednolity: Dz. U z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).
Przedmiotowa uchwała została podjęta na podstawie art. 14a ust. 1 ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którym rada gminy ustala sieć prowadzonych
przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych. Mocą
§ 1 uchwały rada gminy ustaliła sieć publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych według załącznika Nr 1 do uchwały.

W załączniku tym wymienione zostały: Przedszkole
Komunalne Nr 1 w Szprotawie, Przedszkole Komunalne Nr 2 w Szprotawie i Przedszkole Komunalne
Nr 3 w Szprotawie oraz określono ich obwody.
W ocenie organu nadzoru ustalenie sieci gminnych
przedszkoli wykazuje podobny charakter prawny, jak
ustalenie planu sieci szkolnej na podstawie art. 17
powołanej ustawy i również następuje w drodze
uchwały rady gminy. Jednakże przedmiot uchwały
w sprawie ustalenia sieci przedszkolnej jest przedmiotowo ograniczony i winien objąć wyłącznie ustalenie nazw i adresów publicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy.
W uchwale nie można natomiast ustalać obwodów
przedszkoli, gdyż ustawa o systemie oświaty takiego
uprawnienia organowi stanowiącemu gminy nie
przyznała (wyrok WSA w Gdańsku z dnia 26 wrześnie 2008r., sygn. akt III SA/Gd 289/08). Dlatego też,
zdaniem organu nadzoru, treść § 1 uchwały w części: „wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały” wraz
z załącznikiem Nr 1 wykracza poza uprawnienia
przyznane organowi gminy przez ustawodawcę.
Wobec powyższego należało orzec jak na wstępie.
Od niniejszego rozstrzygnięcia służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni od dnia
doręczenia rozstrzygnięcia za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego.
Z upoważnienia Wojewody Lubuskiego
Dyrektor Generalny
Czesław Domalewski
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK.I.4131.270.2011.MGRZ
WOJEWODY LUBUSKIEGO
z dnia 13 lipca 2011r.
Na podstawie art. 91 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 42,
poz. 1591 ze zm.) stwierdzam nieważność uchwały
Nr IX/55/11 Rady Gminy Kłodawa z dnia 8 czerwca
2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania w części załącznika Nr 1 do uchwały w zakresie:
§ 1, § 2, § 3, § 4.

UZASADNIENIE
Na sesji w dniu 8 czerwca 2011r. Rada Gminy Kłodawa podjęła uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu
ich pobierania.
Uchwała została doręczona
w dniu 15 czerwca 2011r.

organowi

nadzoru
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Po dokonaniu analizy prawnej organ nadzoru
stwierdza, że uchwała w kwestionowanej części
istotnie narusza prawo, tj. art. 50 ust. 6 ustawy
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) oraz § 137
w związku z § 143 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie „Zasad
techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908).
Stosownie do przepisu art. 50 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej osobie, która z powodu wieku,
choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Szczegółowe warunki
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe
warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat jak również tryb ich pobierania określa rada
gminy w uchwale (art. 50 ust. 6 ustawy).
W świetle powołanych wyżej przepisów radzie przysługuje wyłącznie kompetencja do określenia,
w formie uchwały będącej aktem prawa miejscowego, szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz
trybu pobierania tych opłat. Ustawodawca ściśle
określił zakres przedmiotowy uchwały. Oznacza to,
że uchwała, musi zawierać odniesienie do zagadnień wskazanych w art. 50 ust. 6 ustawy i jednocześnie nie może zawierać postanowień, które wykraczają poza treść tego przepisu.
Tymczasem Rada Gminy w § 2 załącznika do uchwały określiła zakres świadczonych usług opiekuńczych
na terenie Gminy Kłodawa. Zdaniem organu nadzoru taka regulacja wykracza poza zakres upoważnienia ustawowego, określonego w powołanym art. 50
ust. 6 ustawy. Zgodnie z art. 50 ust. 5 ustawy, określenie zakresu usług leży po stronie ośrodka pomocy społecznej. Rada gminy nie może zatem regulować w drodze uchwały tego co, zgodnie z ustawą,
należy do zadań innego podmiotu.
Przekroczeniem przez Radę Gminy kompetencji jest
również zapis § 3 załącznika do uchwały, w którym
Rada określiła organ przyznający świadczenie oraz
formę i tryb w jakim to nastąpi. Zgodnie z powołanym wcześniej przepisem art. 50 ust. 6 ustawy
o pomocy społecznej rada nie była umocowana do
objęcia zakresem przedmiotowej uchwały postanowień wskazujących, który organ jest właściwy do
rozstrzygania w przedmiocie przyznawania usług,
jak również formy i trybu jego działania. Pojęcie
„warunki” i „tryb” nie są tożsame, tym bardziej, że
ustawodawca w tym samym artykule posługuje się
zwrotem „tryb ich pobierania”. Dodatkowo wskazać
należy, że kwestie zawarte w ust. 2 § 3 zostały już
uregulowane w art. 102 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej
osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej
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przedstawiciela ustawowego (ust. 1). Pomoc społeczna może być udzielana z urzędu (ust. 2).
Ponadto w § 4 ust. 2 i 3 załącznika do uchwały rada
gminy wskazała krąg osób, którym przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, jednocześnie modyfikując
ustawowo określony krąg osób uprawnionych do
ubiegania się o taką pomoc. Zgodnie bowiem
z art. 50 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej pomoc
w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych
usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej,
która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn
wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Natomiast na podstawie ust. 2 art. 50 ww. ustawy usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi
opiekuńcze mogą być przyznane również osobie,
która wymaga pomocy innych osób, a rodzina,
a także wspólnie niezamieszkujący małżonek,
wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
Tymczasem rada gminy postanowiła, że uprawnione do korzystania z usług są osoby samotne i samotnie gospodarujące, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić codziennych potrzeb życiowych,
ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym
przez jednostkę całodobowej opieki (§ 4 ust. 2 załącznika do uchwały), a także które wymagają pomocy innych osób i wykażą, że rodzina nie może im
takiej pomocy zapewnić (§ 4 ust. 3 załącznika do
uchwały). W ocenie organu nadzoru Rada w sposób
nieuprawniony zmodyfikowała zapis art. 50 ust. 1 i 2
ustawy o pomocy społecznej, a ponadto przekroczyła kompetencję przyznaną jej przez przepis art. 50
ust. 6 powołanej ustawy. Zauważyć należy, że powyższy przepis wskazuje 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. 50 ust. 6 ustawy, iż rada gminy zobowiązana jest określić szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat
oraz tryb ich pobierania. Oznacza to, że uchwała,
która jest aktem prawa miejscowego musi zawierać
odniesienie do zagadnień wskazanych art. 50 ust. 6
ustawy i jednocześnie nie może zawierać postanowień, które wykraczają poza treść tego przepisu.
Ponadto przekroczeniem przez radę gminy kompetencji określonej w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy
społecznej są również zapisy § 1 oraz § 4 ust. 1 i 4.
Rada gminy nie jest uprawniona do określenia
w kwestionowanej uchwale przez kogo są świadczone usługi opiekuńcze (§ 1) oraz do czego są te
usługi dostosowane (§ 4 ust. 1) i jakie są ich cele
(§ 4 ust. 4).
Wskazać również należy, że powołane 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
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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
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we Wrocławiu z dnia 25 marca 2003r. sygn. akt II
SA/WR 2572/02.
Wobec powyższego, ponieważ uchwała w części § 1,
§ 2, § 3 i § 4 została podjęta bez upoważnienia ustawowego, co stanowi istotne naruszenia prawa, wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego stało się konieczne i należało orzec jak w sentencji.
Od niniejszego rozstrzygnięcia służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzów Wlkp. w terminie 30 dni od dnia
doręczenia rozstrzygnięcia za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego.
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, można nabywać: - na podstawie nadesłanego zamówienia: w Biurze Gospodarczym
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0-95) 7115-210 - w punkcie sprzedaży Lubuskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 730 - 1530, Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami wyłożone są do
powszechnego wglądu redakcji Dziennika Urzędowego, w bibliotece Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Delegaturze Lubuskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy urzędu.
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