DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Gorzów Wielkopolski, dnia 8 sierpnia 2011r.

Nr 85

TREŚĆ:
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Uchwała Rady Miejskiej w Jasieniu Nr VIII/61/11 z dnia 16 czerwca
2011r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXII/154/08 Rady Miejskiej
w Jasieniu z dnia 29 października 2008r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy
Jasień

8131

Uchwała Rady Miejskiej w Jasieniu Nr VIII/64/11 z dnia 16 czerwca
2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków
jego funkcjonowania

8131

Uchwała Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim Nr XI/59/11
z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogród Bobrzański

8133

Uchwała Rady Gminy Deszczno Nr XI/87/2011 z dnia 20 czerwca
2011r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym
prowadzonym przez Gminę Deszczno

8140

Uchwała Rady Gminy Trzebiel Nr VII/46/2011 z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków
i klubów dziecięcych

8141

Uchwała Rady Gminy Trzebiel Nr VII/47/2011 z dnia 28 czerwca 2011r.
o zmianie uchwały Nr III/9/2010 Rady Gminy Trzebiel z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych

8142

Uchwała Rady Gminy Trzebiel Nr VII/49/2011 z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/247/10 Rady Gminy Trzebiel
z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

8142

Uchwała Rady Gminy Trzebiel Nr VII/50/2011 z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie Gminy Trzebiel przy
przejściu granicznym w miejscowości Olszyna do kategorii dróg
gminnych

8146

Uchwała Rady Gminy Wymiarki Nr VII/42/2011 z dnia 28 czerwca
2011r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na
terenie gminy Wymiarki

8148

Uchwała Rady Miejskiej w Żarach Nr IX/130/11 z dnia 28 czerwca
2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego

8149

Uchwała Rady Miejskiej w Żarach Nr IX/133/11 z dnia 28 czerwca
2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez miejskie przedszkola prowadzone przez Gminę Żary o statusie miejskim

8151
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Uchwała Rady Miejskiej w Żarach Nr IX/134/11 z dnia 28 czerwca
2011r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy
obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

8152

Uchwała Rady Miejskiej w Czerwieńsku Nr VI/50/11 z dnia 29 czerwca
2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielone przez
przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

8153

Uchwała Rady Miejskiej w Czerwieńsku Nr VI/51/11 z dnia 29 czerwca
2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za
usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie Gminy Czerwieńsk

8154

Uchwała Rady Miejskiej w Czerwieńsku Nr VI/55/11 z dnia 29 czerwca
2011r. w sprawie nadania nazwy ulic na terenie wsi Płoty

8154

Uchwała Rady Miejskiej w Dobiegniewie Nr XII/58/11 z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości, ustalenia wysokości wynagrodzenia za
inkaso oraz inkasentów

8157

Uchwała Rady Miejskiej w Dobiegniewie Nr XII/59/11 z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej
i zasad jej poboru

8158

Uchwała Rady Miejskiej w Dobiegniewie Nr XII/61/11 z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/208/2009 Rady Miejskiej
w Dobiegniewie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

8159

Uchwała Rady Miejskiej w Kożuchowie Nr XIV/50/11 z dnia 29 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Kożuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu „ZAMEK” w Kożuchowie

8159

Uchwała Rady Miejskiej w Kożuchowie Nr XIV/51/11 z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru
żłobków i klubów dziecięcych

8160

Uchwała Rady Miejskiej w Kożuchowie Nr XIV/52/11 z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania
członków gminnego zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe
warunki jego funkcjonowania

8160

Uchwała Rady Gminy Santok Nr X/71/11 z dnia 29 czerwca 2011r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Janczewo

8161

Uchwała Rady Gminy Santok Nr X/72/11 z dnia 29 czerwca 2011r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wawrowie

8163

Uchwała Rady Gminy Santok Nr X/73/11 z dnia 29 czerwca 2011r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola
publiczne prowadzone przez Gminę Santok

8163

Uchwała Rady Gminy Świdnica Nr IX/39/11 z dnia 29 czerwca 2011r.
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Świdnica

8164

Uchwała Rady Gminy Świdnica Nr IX/46/11 z dnia 29 czerwca 2011r.
w sprawie ulg dla korzystających z lokalnego transportu zbiorowego
na terenie gminy Świdnica

8164
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Uchwała Rady Gminy w Trzebiechowie Nr Vi/43/2011 z dnia
29 czerwca 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Swarzynicach

8165

Uchwała Rady Gminy Zwierzyn Nr XI/46/2011 z dnia 29 czerwca
2011r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego, z których mogą korzystać
dzieci uczęszczające do Publicznego Przedszkola w Zwierzynie

8166

Uchwała Rady Gminy Bledzew Nr XI/54/11 z dnia 30 czerwca 2011r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

8167

Uchwała Rady Miejskiej w Łęknicy Nr VIII.49.2011 z dnia 30 czerwca
2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu
udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg

8168

Uchwała Rady Miejskiej w Łęknicy Nr VIII.50.2011 z dnia 30 czerwca
2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

8169

Uchwała Rady Miejskiej w Łęknicy Nr VIII.51.2011 z dnia 30 czerwca
2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

8170

Uchwała Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Nr IX/57/11 z dnia 30 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz

8170

Uchwała Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Nr IX/62/11 z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie wysokości i szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia oraz innych świadczeń

8171

Uchwała Rady Miejskiej w Sławie Nr X/74/11 z dnia 30 czerwca 2011r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków
i klubów dziecięcych

8174

Uchwała Rady Miejskiej w Sławie Nr X/75/11 z dnia 30 czerwca 2011r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiar obniżek
oraz zwolnień od tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycieli zajmującym stanowiska kierownicze

8175

Uchwała Rady Miejskiej w Sławie Nr X/78/11 z dnia 30 czerwca 2011r.
w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym w mieście Sława
oraz w miejscowościach: Krzepielów, Krążkowo i Lubogoszcz do kategorii dróg gminnych

8175

Uchwała Rady Gminy Słońsk Nr IX/49/2011 z dnia 30 czerwca 2011r.
w sprawie opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową Przedszkola Samorządowego w Słońsku

8180

Uchwała Rady Miejskiej w Szprotawie Nr XIII/91/2011 z dnia 3 sierpnia 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Długiem

8181

Uchwała Rady Miejskiej w Szprotawie Nr XIII/92/2011 z dnia 3 sierpnia 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Lesznie Górnym

8181
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Uchwała Rady Powiatu Nowosolskiego Nr XIII/67/2011 z dnia
28 czerwca 2011r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych położonych na terenie miasta Nowa Sól

8182

Uchwała Rady Powiatu Nowosolskiego Nr XIII/68/2011 z dnia
28 czerwca 2011r. w sprawie zaliczenia drogi gminnej położonej na
terenie miasta Nowa Sól do kategorii drogi powiatowej

8184

Uchwała Rady Powiatu Nowosolskiego Nr XIII/69/2011 z dnia
28 czerwca 2011r. w sprawie w pozbawienia kategorii dróg powiatowych położonych na terenie miasta Nowe Miasteczko

8186

Uchwała Rady Powiatu Nowosolskiego Nr XIII/70/2011 z dnia
28 czerwca 2011r. w sprawie zaliczenia drogi gminnej położonej na
terenie gminy Nowe Miasteczko do kategorii drogi powiatowej

8188

Uchwała Rady Powiatu Nowosolskiego Nr XIII/71/2011 z dnia
28 czerwca 2011r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej
położonej na terenie miasta Kożuchów

8190

Uchwała Rady Powiatu Nowosolskiego Nr XIII/74/2011 z dnia
28 czerwca 2011r. w sprawie w sprawie ustalenia wysokości opłat
i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów

8192

Uchwała Rady Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego Nr X/51/11 z dnia
28 czerwca 2011r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

8193

Uchwała Rady Powiatu Żarskiego Nr IX/60/2011 z dnia 28 czerwca
2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli,
którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół
nie wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 Karta Nauczyciela, w tym
nauczycieli prowadzących kształcenia w formie zaocznej, nauczycieli
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

8194

Uchwała Rady Powiatu Zielonogórskiego Nr IX/71/2011 z dnia
30 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Powiatu Zielonogórskiego

8196

ANEKSY DO POROZUMIEŃ
1713

–

Aneks Nr 3 z dnia 28 lipca 2011r. do porozumienia międzygminnego
z dnia 7 czerwca 2006r. w sprawie wspólnego zagospodarowania
i unieszkodliwiania odpadów

8197
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Poz. 1664, 1665

1664
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UCHWAŁA NR VIII/61/11
RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU
z dnia 16 czerwca 2011r.
w sprawie zmiany w uchwale Nr XXII/154/08 rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 29 października 2008 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Jasień
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 21 ust. 1
pkt. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005r.
Nr 31, poz. 266 ze zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXII/154/08 Rady Miejskiej
w Jasieniu z dnia 29 października 2008r. w sprawie
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
zasobu mieszkaniowego Gminy Jasień (Dz. Urz.
Woj. Lubus. Nr 132, poz. 2041 ze zm.) wprowadza
się następujące zmiany:

„2. Społeczną Komisję Mieszkaniową stanowi
6 członków, w tym przedstawiciel Urzędu Miejskiego, Ośrodka Pomocy Społecznej, Administracji Domów Mieszkalnych oraz Rady Miejskiej”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jasienia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Zbigniew Walczak

1) w § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

1665
16 65

UCHWAŁA NR VIII/64/11
RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU
z dnia 16 czerwca 2011r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 2
pkt 4 i art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 listopada
2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zmianami), uchwala się,
co następuje:
§ 1. W celu realizacji zadań wynikających
z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na
terenie gminy Jasień, uchwala się tryb i sposób
powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Jasień, zwanego dalej
Zespołem Interdyscyplinarnym, oraz szczegółowe
warunki jego funkcjonowania.

Tryb i sposób powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
§ 4. 1. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego
wchodzą:
1) przedstawiciele Miejsko – Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej,
2) przedstawiciele Komisariatu Policji,
3) przedstawiciele oświaty,
4) przedstawiciele ochrony zdrowia,
5) przedstawiciele organizacji pozarządowych,
6) kuratorzy sądowi.

§ 2. Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, między innymi
organizując pracę Zespołu Interdyscyplinarnego.

2. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego mogą
wchodzić także Prokuratorzy Rejonowi z Żar oraz
przedstawiciele Straży Miejskiej.

§ 3. Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania
określone w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie oraz w ramach realizacji zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

3. Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie
porozumień zawartych pomiędzy Burmistrzem Jasienia, a podmiotami, których przedstawiciele powołani zostaną do Zespołu.
4. Przedstawiciele poszczególnych instytucji zostają wskazani imiennie przez osoby kierujące tymi
instytucjami.
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Województwa Lubuskiego Nr 85

– 8132 –

§ 5. Burmistrz Jasienia, w drodze zarządzenia,
ustala skład Zespołu Interdyscyplinarnego oraz jego
regulamin organizacyjny.
§ 6. Kadencja Zespołu trwa 3 lata, licząc od dnia
powołania.
Tryb i sposób odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
§ 7. Burmistrz Jasienia odwołuje Przewodniczącego Zespołu przed upływem kadencji na podstawie:
1) uzasadnionego pisemnego wniosku co najmniej trzech członków Zespołu Interdyscyplinarnego,
2) pisemnej rezygnacji Przewodniczącego Zespołu,
3) na wniosek podmiotu, którego Przewodniczący
Zespołu jest przedstawicielem.
§ 8. Burmistrz Jasienia odwołuje członka Zespołu Interdyscyplinarnego przed upływem kadencji:
1) na jego wniosek,
2) na wniosek podmiotu, którego członek Zespołu
Interdyscyplinarnego jest przedstawicielem,
3) na uzasadniony wniosek Przewodniczącego Zespołu.
Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego
§ 9. 1. Pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego zwołuje Burmistrz Jasienia w terminie
30 dni od daty zawarcia porozumień z podmiotami,
o których mowa w § 4 ust. 3.
2. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego wybierany jest, spośród jego członków, Przewodniczący Zespołu, większością głosów
w głosowaniu jawnym.
3. Zespół powołuje Wiceprzewodniczącego, do
wyboru którego znajduje odpowiednie zastosowanie ust. 2.

Poz. 1665

2. W przypadku, gdy brak jest możliwości zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, posiedzenie zwołuje Wiceprzewodniczący. Jeśli w sytuacji
opisanej w zdaniu poprzednim nie jest możliwe
zwołanie posiedzenia Zespołu przez Wiceprzewodniczącego, posiedzenie Zespołu zwołuje Burmistrz
Jasienia.
3. Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego
odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej
jednak niż raz na kwartał.
4. Prace Zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu Zespołu bierze udział co najmniej połowa
jego członków.
5. Z każdego posiedzenia Zespołu sporządza się
listę obecności oraz protokół obejmujący poruszaną
na posiedzeniu tematykę, w tym określenie zamierzonych działań. Protokół sporządza członek Zespołu
wyznaczony przez Przewodniczącego.
§ 11. 1. Zespół Interdyscyplinarny powołuje grupy robocze, na zasadach określonych w ustawie
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w celu
rozwiązania indywidualnych problemów związanych
z występowaniem przemocy w rodzinie.
2. Grupy robocze składają informacje Zespołowi
Interdyscyplinarnemu o wynikach swej pracy.
§ 12. 1. Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego mogą mieć charakter otwarty lub zamknięty.
2. W posiedzeniach otwartych mogą uczestniczyć osoby niebędące członkami Zespołu Interdyscyplinarnego.
§ 13. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego
i grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych, bądź społecznie.
§ 14. Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasieniu.

4. W przypadku odwołania Przewodniczącego
(Wiceprzewodniczącego), wybór nowego Przewodniczącego (Wiceprzewodniczącego) dokonywany
jest na najbliższym posiedzeniu Zespołu, zgodnie
z ust. 2.

§ 15. Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego
oraz grup roboczych odbywają się w dni powszednie, w godzinach pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasieniu, w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasieniu. Dopuszcza się możliwość organizacji posiedzenia na terenie innych instytucji lub organizacji
zaangażowanych w udzielanie pomocy.

5. Kadencja Przewodniczącego Zespołu wynosi
3 lata.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jasienia.

§ 10. 1. Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego zwołuje Przewodniczący, z własnej inicjatywy,
z inicjatywy członków Zespołu, a także na wniosek
koordynatora ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dniu od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Zbigniew Walczak

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 85

– 8133 –

Poz. 1666

1666
16 66

UCHWAŁA NR XI/59/11
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM
z dnia 17 czerwca 2011r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogród Bobrzański
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. 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. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr LIII/328/10 Rady
Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia
17 czerwca 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Nowogród Bobrzański w obrębie Niwiska, po stwierdzeniu, zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego
miasta
i
gminy
Nowogród Bobrzański uchwalonego uchwałą
Nr XXVI/182/02 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 21 marca 2002r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogród Bobrzański, z późniejszymi zmianami, uchwala
się co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w gminie Nowogród Bobrzański w obrębie Niwiska dla terenu przy drodze
wojewódzkiej Niwiska – Pierzwin.
2. Granice obszaru objętego uchwałą oznaczono
na rysunku planu w skali 1:1000.
3. Integralną częścią uchwały jest:
1) rysunek planu w skali 1:1000 dla części obrębu
Niwiska, stanowiący załącznik Nr 1 zwany dalej
rysunkiem,
2) rozstrzygnięcie w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik Nr 2,
3) rozstrzygnięcie w sprawie realizacji zadań
z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad
ich finansowania zapisanych w planie, stanowiące załącznik Nr 3.
§ 2. 1. Plan, o którym mowa w § 1 ust. 1, ustala
przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów
oraz zasady kształtowania zabudowy i obsługi
w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej.
2. Zakres planu jest zgodny z wymogami zawartymi w art. 15 ust. 2 obowiązującej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
3. Z uwagi na niewystępowanie problematyki,
plan nie określa:

1) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych,
2) granic i sposobów zagospodarowania terenów
podlegających specjalnej ochronie ustalonych
na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych
osuwaniem się mas ziemnych,
3) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakazu zabudowy,
4) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.
§ 3. Ilekroć w ustaleniach niniejszej uchwały jest
mowa o:
1) planie – należy przez to rozumieć miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1 ust. 1;
2) rysunku planu – należy przez to rozumieć graficzny zapis planu przedstawiony na mapie
w skali 1:1000, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
3) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć aktualne w momencie realizacji niniejszej
uchwały przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia
w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,
4) obszarze – należy przez to rozumieć obszar
w granicach planu, ograniczony liniami rozgraniczającymi i symbolami sposobu użytkowania,
zgodnie z rysunkiem planu, będącym załącznikiem do niniejszej uchwały;
5) terenie – należy przez to rozumieć teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem,
6) usługach – należy przez to rozumieć takie usługi, które nie wytwarzają dóbr materialnych
i służą zaspokojeniu podstawowych potrzeb
ludności z wyjątkiem usług obsługi komunikacji,
7) funkcji agroturystycznej – należy przez to rozumieć wynajmowanie pokoi, sprzedaż posiłków domowych i świadczenie innych usług
związanych z pobytem turystów,
8) ładzie przestrzennym – należy przez to rozumieć takie ukształtowanie przestrzeni, które
tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia
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w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe
oraz kompozycyjno-estetyczne.
Rozdział 2
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające
tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych
zasadach zagospodarowania
§ 4. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
2) nieprzekraczalne linie zabudowy, linie ograniczające obszar, na którym dopuszcza się realizację obiektów kubaturowych, dotyczą głównych brył budynków,
3) symbole określające przeznaczenie terenów.
2. Pozostałe, nie wymienione w ust. 1 elementy
rysunku planu, jak np. treść podkładu mapowego,
orientacyjne linie podziałów wewnętrznych, mają
charakter informacyjny i nie są ustaleniami planu.
§ 5. 1. Na obszarze objętym planem wyznacza
się następujące tereny o różnym przeznaczeniu :
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku symbolem „MN”,
2) teren zabudowy usług handlowych, oznaczony
na rysunku planu symbolem „UH”,
3) tereny zabudowy usług turystycznych, oznaczone na rysunku planu symbolem „UT”,
4) teren zabudowy usług ochrony zdrowia, oznaczony na rysunku planu symbolem „UZ”,
5) teren usług sportu i rekreacji, oznaczony na rysunku planu symbolem „US”,
6) teren zabudowy związanej z chowem koni,
oznaczony na rysunku planu symbolem „RM”,
7) tereny zieleni rekreacyjnej z oczkiem wodnym
i zieleni izolacyjnej, oznaczone na rysunku planu symbolem „ZU”,
8) teren lokalizacji infrastruktury technicznej dla
potrzeb elektroenergetyki, oznaczony na rysunku symbolem „E”,
9) tereny dróg dojazdowych wewnętrznych, oznaczone na rysunku – symbolem „KDW”,
10) teren wewnętrznego ciągu pieszo - jezdnego,
oznaczony na rysunku planu symbolem
„KXW”,
11) teren obsługi parkingowej, oznaczony na rysunku planu symbolem „KS”.
2. Dla terenów, o których mowa w ust.1 ustala
się następujące funkcje stanowiące o ich przeznaczeniu:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej – jednorodzinnej wolnostojącej „MN”, obejmują projek-
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towaną zabudowę o funkcji mieszkaniowej
z
dopuszczeniem:
usług
wbudowanych,
o uciążliwości ograniczonej do granic terenu
dla, którego inwestor posiada tytuł prawny, dla
funkcji mieszkaniowej, nie przekraczających
30% powierzchni budynku, wolnostojących budynków gospodarczych i garaży,

2) teren zabudowy usług handlowych „UH”,
obejmuje projektowaną zabudowę o funkcji
usług handlowych, o uciążliwości ograniczonej
do granic terenu dla, którego inwestor posiada
tytuł prawny, dopuszcza się zmianę sposobu
użytkowania na funkcję mieszkaniową jednorodzinną,
3) teren zabudowy usług turystycznych „UT”,
obejmuje teren o funkcji turystycznej o uciążliwości ograniczonej do granic terenu dla, którego inwestor posiada tytuł prawny, dopuszcza
się zmianę sposobu użytkowania na funkcję
usług sportu i rekreacji, planowana funkcja:
a) UT1- zabudowa pensjonatowa,
b) UT2 - domki letniskowe,
4) teren zabudowy usług ochrony zdrowia „UZ”,
obejmuje projektowaną zabudowę o funkcji
usług ochrony zdrowia i opieki socjalnej,
o uciążliwości ograniczonej do granic terenu
dla, którego inwestor posiada tytuł prawny,
dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania na
funkcję innych usług: administracji, oświaty,
5) teren usług sportu i rekreacji „US” obejmuje
projektowaną zabudowę o funkcji sportoworekreacyjnej, o uciążliwości ograniczonej do
granic terenu dla, którego inwestor posiada tytuł prawny, w tym: boiska, korty tenisowe
z dopuszczeniem lokalizacji: obiektów ściśle
związanych z funkcją sportową, zieleni urządzonej, urządzeń infrastruktury technicznej wg
potrzeb,
6) tereny zabudowy związanej z chowem koni
„RM”, obejmuje projektowaną zabudowę zabudowaniami gospodarczo – magazynowymi
i inwentarskimi o uciążliwości ograniczonej do
granic terenu dla, którego inwestor posiada tytuł prawny, z dopuszczeniem funkcji agroturystycznej,
7) tereny zieleni rekreacyjnej z oczkiem wodnym
i zieleni izolacyjnej „ZU” obejmują tereny przeznaczone na zieleń urządzoną i izolacyjną
z dopuszczeniem realizacji: urządzeń rekreacyjnych, placów zabaw, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-jezdnych, urządzeń infrastruktury
technicznej wg potrzeb,
8) tereny lokalizacji infrastruktury technicznej dla
potrzeb elektroenergetyki, „E” obejmują tereny
projektowanych stacji transformatorowych
z uzupełniającym zagospodarowaniem zielenią.
3. Na pozostałych terenach, o których mowa
w ust. 1 obowiązuje funkcja zgodna z jej przeznaczeniem.
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Rozdział 3
Zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego
§ 6. Na obszarze objętym planem kształtowanie
i ochronę ładu przestrzennego należy realizować
poprzez:
1) zachowanie linii zabudowy i gabarytów budynków w tym wysokości, formy dachu i układu
kalenicy oraz ogrodzeń;
2) zachowanie i ochronę istniejącego zadrzewienia i wód powierzchniowych;
3) zakaz lokalizacji wolnostojących obiektów tymczasowych w postaci obiektów blaszanych,
kontenerowych z wyjątkiem okresu budowy,
4) dopuszczenie lokalizacji obiektów towarzyszących funkcji podstawowej pod warunkiem zachowania ustaleń przypisanych dla danego terenu;
5) dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na terenach o innym przeznaczeniu, o ile nie zostaną zakłócone podstawowe funkcje tych terenów.
Rozdział 4
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego
§ 7. 1. Ze względu na ochronę środowiska w tym
zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu:
1) ustala się:
a) przy budowie miejsc postojowych dla środków transportu oraz w zakresie mycia pojazdów mechanicznych wymagane jest zastosowanie rozwiązań technicznych wykluczających możliwość migracji do środowiska zanieczyszczonych wód z terenów parkowania
pojazdów i innych tego typu urządzeń,
b) wody opadowe i roztopowe z powierzchni
utwardzonych
należy
zagospodarować
w granicach własnych lokalizacji, a w przypadku zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi – należy je odpowiednio oczyszczać, ścieków wskazujących obecność szkodliwych dla gleb i wód podziemnych składników nie można odprowadzać do gruntu ani
do rowów,
c) przy ogrzewaniu budynków należy wykorzystać energię ze źródeł odnawialnych, paliw
płynnych, ciekłych i gazowych lub innych nie
powodujących przekroczenia dopuszczalnych
emisji do powietrza atmosferycznego,
d) poziom hałasu dla zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wolnostojącej „MN” nie może przekraczać dopuszczalnych poziomów
hałasu w środowisku, określonych w przepisach odrębnych,
e) poziom hałasu dla zabudowy usług turystycznych „UT” oraz usług sportu i rekreacji
„US”, które należy traktować jako tereny re-
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kreacyjno - wypoczynkowe nie może przekraczać dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku, określonych w przepisach odrębnych;

2) zakazuje się:
a) likwidowania i oszpecania istniejących zadrzewień, o ile nie stanowią zagrożenia
zdrowia i życia ludzi oraz nie stanowią przeszkody w przeprowadzeniu infrastruktury
technicznej,
b) odprowadzania
do gruntu.

nieoczyszczonych

ścieków

Rozdział 5
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
§ 8. 1. Na obszarze objętym planem ochrona zabytków obejmuje: zobowiązanie osób prowadzących
roboty budowlane i ziemne w przypadku ujawnienia
w trakcie prac przedmiotu, co do którego istnieje
przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, do:
1) wstrzymania wszelkich robót, mogących
uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot,
2) zabezpieczenia przy użyciu dostępnych środków, odkrytego przedmiotu i miejsca jego odkrycia,
3) znalezisko, do czasu wydania przez Służby
Ochrony Zabytków odpowiednich zarządzeń.
4) niezwłocznego powiadomienia o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków,
a jeśli nie jest to możliwe Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego.
2. Na terenie, na którym znajduje się zarejestrowane w ewidencji konserwatorskiej stanowisko archeologiczne należy uwzględnić zapewnienie przez
inwestora nadzoru lub badań archeologicznych
w zależności od charakteru inwestycji. Prace te należy uzgodnić z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.
Rozdział 7
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu w tym linie
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki
intensywności zabudowy
§ 9. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu
symbolem „MN”, dla których:
1) ustala się następujące warunki:
a) tereny zabudowy wolnostojącej,
b) maksymalna wysokość obiektów – dwie
kondygnacje, składająca się z parteru oraz
poddasza, tj. 4,0m mierzone od poziomu terenu do poziomu najwyższego okapu i nie
większa niż 8,0m mierzone od poziomu terenu do poziomu kalenicy,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy, oznaczone
na rysunku planu,
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d) dachy strome, kryte dachówką lub materiałami imitującymi tradycyjne pokrycia, kąt nachylenia połaci od 20 do 45º,
e) obsługa komunikacyjna poprzez drogi wewnętrzne,
f)

realizacja obsługi parkingowej na terenie posiadanej działki,

g) zagospodarowanie terenów niezabudowanych na urządzone tereny zielone, miejsca
rekreacji z zachowaniem 60% powierzchni
działki użytkowanej jako biologicznie czynnej;
2) dopuszcza się:
a) realizację budynków parterowych jednokondygnacyjnych,
b) wykonanie do 20% powierzchni dachu każdego z budynków w inny sposób,
c) realizację parterowych obiektów towarzyszących zabudowie mieszkaniowej, a w szczególności garaży, altan, wiat, budynków gospodarczych przy granicy działek z wyłączeniem granic od strony dróg, pod warunkiem
zastosowania dachów stromych w nawiązaniu do zabudowy mieszkaniowej,
3) zakazuje się:
a) stosowania betonowych płotów oraz pełnego muru powyżej 1,2m,
b) lokalizacji nowych obiektów tymczasowych
w postaci wolnostojących obiektów blaszanych, kontenerowych.
§ 10. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej:
usług handlowych „UH”, usług turystycznych „UT”,
usług ochrony zdrowia „UZ”, dla których:
1) ustala się następujące warunki:
a) tereny zabudowy usługowej, wolnostojącej
lub zwartej,
b) maksymalna wysokość obiektów (głównej
bryły budynku) do trzech kondygnacji – nie
większa niż 15,0m mierzone od poziomu terenu do poziomu kalenicy lub zwieńczenia
dachów płaskich,
c) dachy strome o nachyleniu połaci do 45º kryte blacho-dachówką matową lub materiałami
imitującymi tradycyjne pokrycia,
d) obsługa komunikacyjna od strony ulic oznaczonych na rysunku planu symbolem
„KDW”, dla „UT2” obsługa komunikacyjna
przez „KDX”,
e) realizacja obsługi parkingowej na terenie posiadanej działki,
f)

powierzchnia zabudowy kubaturowej do 70%
terenu jednostki planu,

g) zagospodarowanie terenów niezabudowanych na urządzone tereny zielone w tym zieleń dekoracyjną, place manewrowe, drogi
wewnętrzne, miejsca postojowe, z zachowa-
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niem min. 20% powierzchni terenu jednostki
planu użytkowanej jako biologicznie czynnej;

2) dopuszcza się:
a) dachy: płaskie, jednospadowe lub wielopołaciowe,
b) lokalizowanie obiektów technicznych;
3) zakazuje się stosowania ogrodzeń z płotów betonowych.
§ 11. Wyznacza się teren usług sportu i rekreacji,
oznaczony na rysunku planu symbolem – „US”, dla
którego:
1) ustala się następujące warunki:
a) teren przeznaczony pod realizację obiektów,
budowli oraz urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
b) zagospodarowanie terenu na urządzone tereny zielone, chodniki, place, miejsca rekreacji i sportu;
c) obsługa parkingowa poprzez przyległy teren
„KS”,
2) dopuszcza się:
a) realizację obiektów ściśle związanych z funkcją sportową pod warunkiem zachowania
maksymalnej wysokości do 9,0m mierzone
od poziomu terenu do poziomu najwyższego
okapu i nie większa niż 15,0m mierzona od
poziomu terenu do poziomu kalenicy, dachy
płaskie, jednospadowe lub wielopołaciowe
o nachyleniu połaci do 35º,
b) zagospodarowanie terenu i realizację ogrodów zabaw dla dzieci,
c) realizację ogrodzeń wysokich z wyłączeniem
realizacji prefabrykowanych elementów betonowych,
3) zakazuje się realizacji wolnostojących obiektów
pawilonowych.
§ 12. Wyznacza się teren zabudowy związanej
z chowem koni, oznaczony na rysunku planu symbolem – „RM”, dla którego:
1) ustala się następujące warunki:
a) teren przeznaczony pod realizację obiektów,
budowli oraz urządzeń związanych z chowem
koni,
b) obsługa komunikacyjna poprzez drogi wewnętrzne,
2) dopuszcza się:
a) realizację obiektów ściśle związanych z chowem koni pod warunkiem zachowania maksymalnej wysokości do 6,0m mierzone od
poziomu terenu do poziomu najwyższego
okapu i nie większa niż 12,0m mierzona od
poziomu terenu do poziomu kalenicy, dachy
płaskie, jednospadowe lub wielopołaciowe
o nachyleniu połaci do 35º,
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b) zagospodarowanie terenu i realizację urządzeń rekreacyjnych,
c) realizację ogrodzeń wysokich z wyłączeniem
realizacji prefabrykowanych elementów betonowych.
§ 13. Wyznacza się tereny zieleni rekreacyjnej
z oczkiem wodnym i zieleni izolacyjnej oznaczone na
rysunku planu symbolem „ZU”, dla których:
1) ustala się następujące warunki:
a) zagospodarowanie urządzoną zielenią,
b) nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych;
2) dopuszcza się realizację:
a) placów zabaw, urządzeń rekreacji,
b) wolnostojących urządzeń i sieci infrastruktury technicznej,

Poz. 1666
runków zagospodarowania działki przyległej
posiadającej dostęp do drogi.
Rozdział 9

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
§ 16. 1. Wyznacza się tereny komunikacyjne,
oznaczone na rysunku planu symbolem „KDW”–
tereny dróg wewnętrznych dojazdowych, dla których:
1) ustala się szerokość od ok. 10,0m do ok. 12,0m
w liniach rozgraniczających oraz zgodnie z rysunkiem planu,
2) dopuszcza się:
a) wjazdy na działki przyległe,
b) realizację organizacji ruchu jednokierunkowego,

c) urządzeń infrastruktury drogowej i parkingów,

c) nasadzenia drzew i krzewów,

d) obiektów i urządzeń małej architektury.

d) lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej w uzgodnieniu z zarządcą,

§ 14. Wyznacza się teren infrastruktury technicznej dla potrzeb elektroenergetyki oznaczony na rysunku planu symbolem „E”:
1) ustala się przeznaczenie podstawowe pod realizacje obiektów i urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej;
2) dopuszcza się:
a) włączenie do przyległego terenu, w przypadku odstąpienia od realizacji na tym terenie
urządzeń elektroenergetycznych,
b) lokalizację miejsc do selektywnej zbiórki odpadów.
Rozdział 8
Ustalenia dotyczące zasad i warunków scalania
i podziału nieruchomości
§ 15. Ustala się następujące zasady podziału
działek dla terenów oznaczonych symbolem „MN”:
1) granice nowych podziałów geodezyjnych wymagają zachowania ustaleń szczegółowych
jednostek planu oraz minimalnej szerokości
frontu działki budowlanej 20,0m z wyjątkiem
działek narożnych oraz minimalnej powierzchni
700 m2, albo są zgodne z rysunkiem planu,
z wyjątkiem sytuacji kiedy wydzielenie działki
służy polepszeniu warunków zagospodarowania działki przyległej posiadającej dostęp do
drogi;
2) dopuszcza się odstępstwo od wymogów określonych w pkt 1 w przypadku konieczności wydzielenia działek, na których realizowane byłyby urządzenia infrastruktury technicznej lub
dodatkowe wewnętrzne układy komunikacyjne;
3) zakazuje się wydzielania działek nie posiadających dostępu do drogi z wyjątkiem sytuacji kiedy wydzielenie działki służy polepszeniu wa-

e) realizację nawierzchni
pieszo-jezdnej,

jednoprzestrzennej

§ 17. Wyznacza się tereny komunikacyjne, oznaczone na rysunku planu symbolem „KXW”– teren
wewnętrznego ciągu pieszo-jezdnego.
§ 18. Wyznacza się tereny komunikacyjne, oznaczone na rysunku planu symbolem „KS”– teren
obsługi parkingowej dla samochodów osobowych.
§ 19. Należy zapewnić drogi pożarowe do obiektów dla których są one wymagane spełniające wymagane parametry w zakresie szerokości, nośności,
możliwości zawracania i odległości od obiektów
chronionych zgodnie z odrębnymi przepisami
i normami obowiązującymi w zakresie ochrony
przeciwpożarowej.
§ 20. 1. Ustala się wyposażenie terenów budowlanych objętych miejscowym planem w sieci infrastruktury technicznej, a w tym: sieci wodociągowe,
sieci kanalizacji sanitarnej, sieci gazowe, telekomunikacyjne i elektroenergetyczne.
2. Ustala się następujące ogólne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:
1) sieci uzbrojenia technicznego terenu należy
prowadzić w obrębie linii rozgraniczających
ulic,
2) wszelkie inwestycje i zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elektryczną, odprowadzenia ścieków wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwych
dysponentów sieci,
3) przy projektowaniu nowych inwestycji należy
unikać kolizji z istniejącymi elementami infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji projektowanego zagospodarowania należy istniejącą sieć przenieść zgodnie z warunkami okre-
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ślonymi w przepisach odrębnych po uzgodnieniu z właściwym operatorem sieci,
4) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na innych niż wymienione
w pkt. 1 terenach, o ile nie zostaną zakłócone
podstawowe funkcje tych terenów,
5) zabrania się projektowania naziemnych sieci
uzbrojenia technicznego z wyjątkiem przyłączy
o charakterze czasowym oraz napowietrznych
linii energetycznych średniego napięcia, zasilających stacje transformatorowe.
3. Zaopatrzenie w wodę:
1) z sieci wodociągowej, należy zapewnić zaopatrzenie wodne do celów przeciwpożarowych,
2) dopuszcza się budowę ujęć własnych, pod warunkiem zachowania przepisów art. 36 ustawy
Prawo wodne i art. 32 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze,
4. W zakresie odprowadzenia ścieków bytowych:
1) ustala się podłączenie zabudowy do kanalizacji
sanitarnej po jej wybudowaniu,
2) w okresie przejściowym dopuszcza się budowę
szczelnych zbiorników bezodpływowych,
3) zakazuje się budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
5. W zakresie odprowadzenia wód opadowych
i roztopowych ustala się:
1) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych
z połaci dachowych do gruntu w granicach
własnych działek,
2) dopuszczenie powierzchniowego odprowadzenia ścieków opadowych z dróg wewnętrznych
i placów postojowych w sposób niezorganizowany, w tym poprzez stosowanie przepuszczalnej nawierzchni.
6. W zakresie zaopatrzenia w gaz dopuszcza się:
1) budowę sieci rozdzielczej średniego lub niskiego ciśnienia na tereny zabudowy wyznaczonej
planem, pod warunkiem zachowania stref kontrolowanych od gazociągów zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie sieci gazowych,

Poz. 1666

2) realizacja przyłączenia wymaga zniwelowania
terenu do rzędnych docelowych na trasie przebiegu sieci elektroenergetycznych oraz skoordynowania działań całkowitego uzbrojenia terenu w urządzenia infrastruktury technicznej
w tym sieci kanalizacyjnych i wodociągowych
jeżeli będą realizowane,
3) rozwiązania techniczne sposobu zasilania
obiektów określone zostaną w warunkach przyłączenia do sieci elektroenergetycznej właściwego operatora,
4) ustala się budowę stacji transformatorowej na
terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem „E”,
5) dopuszcza się budowę stacji transformatorowych na terenie własnym inwestora stosownie
do potrzeb pod warunkiem zapewnienia dojazdu.
8. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów
ustala się:
1) lokalizację pergoli i placów na pojemniki do
odpadów stałych i pojemników do selektywnej
zbiórki odpadów w granicach działek z dopuszczeniem lokalizacji w ogrodzeniach działek
przyległych do dróg „KDW”;
2) miejsce lokalizacji pojemników do selektywnej
zbiórki odpadów należy w miarę możliwości
realizować w pergolach lub żywopłotach.
9. W zakresie budowy sieci telekomunikacyjnych
ustala się realizację systemu kablowej sieci telefonicznej.
Rozdział 10
Stawki procentowe
§ 21. Na podstawie art. art. 15 ust. 2 pkt. 12 oraz
art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
dla terenów przeznaczonych do zagospodarowania
ustala się następujące stawki procentowe służące
naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 20%.
Rozdział 11
Przepisy końcowe

2) wykorzystanie gazu do celów grzewczych na
warunkach operatora sieci.

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu Bobrzańskiego.

7. W zakresie zaopatrzenia w energię elektrycz-

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

ną:
1) ustala się zasilanie terenów objętych planem,
z sieci elektroenergetycznej średniego napięcia
lub z sieci niskiego napięcia;

Przewodnicząca Rady
Stefania Jawornicka
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XI/59/11
Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim
z dnia 17 czerwca 2011r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI/59/11
Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim
z dnia 17 czerwca 2011r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
dotyczy sposobu rozpatrzenia uwag do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogród Bobrzański
Stosownie do art 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz 717 z późniejszymi
zmianami) oraz w nawiązaniu do informacji Burmistrza Miasta Nowogród Bobrzański stwierdza się, ze
do wymienionego wyżej projektu planu miejscowego osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej nie
wniosły żadnych uwag.
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XI/59/11
Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim
z dnia 17 czerwca 2011r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
dotyczy: sposobu realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania,
zapisanych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogród
Bobrzański
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zmianami), art 7 ust 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity
tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi
zmianami) oraz art. 216 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. 2009 Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Nowogrodzie Bobrzańskim
rozstrzyga co następuje:
1. Z ustaleń zawartych w uchwale w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz z przeprowadzonej analizy prognozy skutków finansowych uchwalenia tego planu a także
podpisanego porozumienia w przedmiocie realizacji
inwestycji wynika, że realizacja zapisanych w nim
zadań z zakresu infrastruktury technicznej nie pociągnie za sobą wydatków z budżetu gminy;
2. Inwestycje i nakłady wynikające z realizacji
zapisów przedmiotowej uchwały, w tym inwestycje
w zakresie infrastruktury technicznej, które są niezbędne dla prawidłowego i uporządkowanego zagospodarowania terenu objętego planem, będą finansowane ze środków inwestora zgodnie z zawartym
porozumieniem;
3. Istnieją możliwości ubiegania się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w zakresie
uzbrojenia pozostającego w gestii gminy i/lub
współfinansowania tych inwestycji z zainteresowanymi inwestorami.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 późniejszymi
16 66
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UCHWAŁA NR XI/87/2011
RADY GMINY DESZCZNO
z dnia 20 czerwca 2011r.
w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Deszczno
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. 6 ust. 1
pkt 2 i art. 14 ust. 5 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:

poza czas 5 godzinnego bezpłatnego nauczania,
wychowania i opieki, obejmują między innymi:

§ 1. Świadczenia udzielane przez przedszkole
publiczne prowadzone przez Gminę Deszczno, zapewniające bezpłatne nauczanie, wychowanie
i opiekę, uwzględniające podstawę programową
wychowania przedszkolnego, realizowane są od
godz. 8.00 do godz. 13.00.

2) zajęcia rozwijające postawy aktywne i wyobraźnię wychowanków,

§ 2. Świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Deszczno, wykraczające

1) gry i zabawy rozwijające samodzielność, zainteresowania i umiejętności plastyczne, muzyczne,
teatralne, konstrukcyjne,

3) gry, zabawy, spacery na świeżym powietrzu,
wdrażające do zdrowego stylu życia,
4) organizowane przez przedszkole uroczystości
i imprezy z udziałem rodziny oraz przedstawicieli środowiska lokalnego,
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5) kółka zainteresowań: plastyczne, muzyczne, teatralne, itp.,
6) zabawy ruchowe, zaspokajające potrzebę aktywności fizycznej,
7) czas odpoczynku i posiłków.
§ 3. Za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń,
o których mowa w § 2 ustala się opłatę w wysokości
0,15% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie z ustawą z dnia 10 października
2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.),
ogłaszanego w drodze obwieszczenia Prezesa Rady
Ministrów na dany rok kalendarzowy. Zmiana kwot
opłat następuje od dnia 1 stycznia danego roku.
1. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji
odpłatnych świadczeń ustalana jest jako iloczyn:
liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu,
dziennej liczby godzin wykraczających ponad wymiar określony w § 1 oraz stawki godzinowej,
o której mowa w § 3.

Poz. 1667, 1668

2. Opłata, o której mowa w § 3. 1 pobierana jest
za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka powyżej
5 godzin pobytu dziennego.
3. Rozpoczętą godzinę
dziecka uważa się za pełną.

faktycznego

pobytu

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVI/106/2004 Rady
Gminy Deszczno z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie
opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym
prowadzonym przez Gminę Deszczno.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Deszczno.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 września 2011r.
Przewodniczący Rady
Tadeusz Koper
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UCHWAŁA NR VII/46/2011
RADY GMINY TRZEBIEL
z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego
2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U.
Nr 45, poz. 235) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:

§ 2. Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy
Trzebiel.

§ 1. Ustala się wysokość opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na
terenie Gminy Trzebiel w wysokości 25zł.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Kubiak

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
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UCHWAŁA NR VII/47/2011
RADY GMINY TRZEBIEL
z dnia 28 czerwca 2011r.
o zmianie uchwały Nr III/9/2010 Rady Gminy Trzebiel z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wysokości
stawek podatków i opłat lokalnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15
i art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych
(j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)
uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale Nr III/9/2010 Rady Gminy Trzebiel z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wysokości
stawek podatków i opłat § 2 otrzymuje brzmienie:

1) 15,00zł przy korzystaniu z powierzchni targowiska do 10m² włącznie;
2) za korzystanie z powierzchni targowiska przekraczającej 10m² opłata za każdy rozpoczęty dodatkowy 1m² wynosi 5zł, jednak nie więcej niż
699,27zł.”
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Zbigniew Kubiak

„Ustala się stawkę dzienną opłaty targowej od
podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach w następującej wysokości:
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UCHWAŁA NR VII/49/2011
RADY GMINY TRZEBIEL
z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/247/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie
określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591) i art. 19c ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 234,
poz. 1536 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. W uchwale Nr XXXVI/247/10 Rady Gminy
Trzebiel z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej wprowadza się następujące
zmiany:
1) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Niezastosowanie się do wezwania powoduje
wykluczenie podmiotu z postępowania o udzielenie dofinansowania realizacji zadania publicznego”;
2) § 5 otrzymuje brzmienie:
„Decyzję o przyznaniu dofinansowania i jego
wysokości podejmuje Wójt Gminy Trzebiel po
uzyskaniu pozytywnej opinii komisji Rady
ds. Budżetu, Rolnictwa, Gospodarki Gminy

i Mienia Komunalnego, uwzględniając w szczególności:
1) celowość inicjatywy z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej,
2) ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu
rzeczowego zadania,
3) ocenę możliwości realizacji przedsięwzięcia
przez wnioskodawcę,
4) deklarowany wkład własny Wnioskodawcy,
a w szczególności wkład pracy społecznej w realizację inicjatywy lokalnej,
5) analizę dotychczasowej działalności Wnioskodawcy, w tym rzetelność i terminowość realizacji
zadań i ich rozliczeń”;
3) § 8 otrzymuje brzmienie:
„Rozliczenie wykonania zadania i wykorzystania
przekazanych z budżetu Gminy Trzebiel środków
następuje na podstawie sprawozdania z wykonania zadania, którego wzór stanowi załącznik
Nr 2 do niniejszej uchwały”.
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2. Załącznik Nr 2 do uchwały – sprawozdanie
z wykonania zadania publicznego otrzymuje
brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej
uchwały.

Poz. 1670

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Zbigniew Kubiak

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Trzebiel.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VII/49/2011
Rady Gminy Trzebiel
z dnia 28 czerwca 2011r.
SPRAWOZDANIE
z wykonania zadania publicznego
.................................................................................................................................................................................
(nazwa zadania)
w okresie od ………….........................................................do..........................................................................,
określonego w umowie Nr ................................................................................................................................,
zawartej w dniu................................................................................................................................, pomiędzy
.............................................................................................................................................................................
a ................................................................................................................................................................................
Data złożenia sprawozdania: ………………………………………………………………………………………………….
Część I. Informacje ogólne
1.W jakim stopniu planowane cele zostały zrealizowane:

2. Opis wykonania zadania (działań lub efektów zawartych we wniosku i w umowie):

Opis musi zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z ich układem zawartym
we wniosku, który był podstawą przygotowania umowy. W opisie konieczne jest uwzględnienie wszystkich
planowanych działań, zakres, w jakim zostały zrealizowane, i wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich
realizacji, zarówno jeśli idzie o ich zakres, jak i harmonogram realizacji
3. Informacje o beneficjentach*/adresatach* zadania (liczebność, charakterystyka ze względu na istotne dla
realizacji zadania cechy, np. wiek, płeć, miejsce zamieszkania, status materialny).

4. Wymierne rezultaty realizacji zadania(odpowiednio do złożonej oferty).
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5. Rola partnerów w realizacji zadania (ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji publicznej).

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków
A. Informacja o wydatkach poniesionych przy wykonaniu zadania
Całkowity koszt w okresie sprawozdawczym (w zł) [..........................................................],
w tym koszty pokryte z budżetu gminy (w zł) [................................................................],
w tym środki własne (w porównaniu z ofertą) [...................................................................].
1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów (w zł)
całość zadania
Lp.

rodzaj kosztów i sposób ich kalkulacji

w tym
ze środków budżetu gminy

koszt całkowity

Łącznie

2. Kosztorys ze względu na źródła finansowania:
całość zadania

źródło finansowania

zł

%

koszty pokryte ze środków budżetu gminy
środki własne
wypłaty i opłaty uczestników
– z jakiego tytułu
ogółem

100%

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu:

B. Zestawienie faktur (rachunków):

Lp.

Numer
dokumentu
księgowego

Numer
pozycji
kosztorysu

Data

Nazwa
wydatku

Kwota (zł)

W tym ze środków
Pochodzących
z budżetu gminy
(zł)

Łącznie
Do sprawozdania załączyć należy spis wszystkich faktur (rachunków). które opłacone zostały w całości lub
w części ze środków pochodzących z budżetu gminy. Spis zawierać powinien: nr faktury (rachunku), datę
jego wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części pokryta ona została ze środków budżetu gminy, oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi. Każda z faktur (rachunków) opłaconych
z otrzymanej dotacji powinna być opatrzona na odwrocie pieczęcią organizacji, podmiotu lub jednostki organizacyjnej oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego
rodzaju opłaconej należności. Informacja ta powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za spawy
dotyczące rozliczeń finansowych organizacji. Do sprawozdania załącza się kserokopie oryginałów faktur
(rachunków). Oryginały faktur (rachunków) należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami
i udostępniać podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych.
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Część III dodatkowe informacje

Załączniki.
1. ............................................................................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................................................................
3………………………………………………………..........................................................................................................
4. .......................................................................................................................................................................
5. ..........................................................................................................................................................................
Do niniejszego sprawozdania załączyć należy dodatkowe materiały mogące dokumentować działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu,
raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji), jak również dokumentować konieczne działania prawne (kopie
umów, kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych).
Oświadczam (-my), że:
1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Zleceniobiorcy;
2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych.

................................................................................................................
pieczęć, podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Zleceniobiorcy

Poświadczenie złożenia sprawozdania

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

POUCZENIE
Sprawozdania składa się osobiście lub nadsyła listem poleconym w przewidzianym w umowie.
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UCHWAŁA NR VII/50/2011
RADY GMINY TRZEBIEL
z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie Gminy Trzebiel przy przejściu granicznym w miejscowości
Olszyna do kategorii dróg gminnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115
z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu
Żarskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Do kategorii dróg gminnych zalicza się drogę położoną na terenie Gminy Trzebiel w obrębie
ewidencyjnym Olszyna (teren przy byłym terminalu
towarowym odpraw celnych na przejściu granicznym) na odcinku od drogi powiatowej numer 1108 F
do drogi krajowej Nr 18.

§ 2. Lokalizację drogi przedstawia załącznik graficzny do niniejszej uwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Trzebiel.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Zbigniew Kubiak
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Załącznik
do uchwały Nr VII/50/2011
Rady Gminy Trzebiel
z dnia 28 czerwca 2011r.
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UCHWAŁA NR VII/42/2011
RADY GMINY WYMIARKI
z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz
na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych na terenie gminy Wymiarki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 7 ust. 3a
ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005r.
Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia
2005r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U.
z 2006r. Nr 5, poz. 33) uchwala, co następuje:
§ 1. Przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości powinni spełniać następujące wymagania:
1. Prowadzić działalność w zakresie odbierania
odpadów od właścicieli nieruchomości, zgodnie
z zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź
wpisem do ewidencji działalności gospodarczej
przedsiębiorcy.
2. Posiadać zaplecze techniczno – biurowe.
3. Posiadać środki transportu odpowiednie do
zakresu prowadzonej działalności oraz zapewnić
ciągłość usług odbioru odpadów komunalnych. Pojazdy służące do odbierania odpadów komunalnych
powinny spełniać wymagania określone w ustawie
z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz
dodatkowo:
a) powinny być czyste,
b) powinny być oznakowane w sposób trwały,
a oznakowanie zawierać informacje o przedsiębiorcy,
c) powinny być przystosowane do odbierania
odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów komunalnych segregowanych w tym
wielkogabarytowych, niebezpiecznych i biodegradowalnych.
4. Dysponować urządzeniami do wyposażenia
nieruchomości w postaci:
a) pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych niesegregowanych,
b) pojemników lub worków do selektywnej
zbiórki odpadów dla poszczególnych rodzajów odpadów,

c) kontenery do gromadzenia odpadów wielkogabarytowych.
Pojemniki, worki i kontenery powinny być oznakowane, w sposób czytelny, umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługi odbioru
odpadów oraz określenie rodzaju zebranych odpadów.
5. Posiadać środki techniczne umożliwiające
zorganizowanie selektywnego odbioru odpadów
zebranych selektywnie, zarówno w zabudowie jednorodzinnej jak wielorodzinnej.
6. Dysponować miejscem do mycia i dezynfekcji
samochodów, kontenerów i pojemników do gromadzenia odpadów, spełniającym wymagania ochrony
środowiska lub umowę z uprawnioną firmą na wykonywanie tych usług.
7. Przedsiębiorca jest zobowiązany do przekazania zebranych odpadów komunalnych w celu
unieszkodliwiania na składowisko posiadające stosowne zezwolenia a odpadów zebranych selektywnie – podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
wskazanych w Planie Gospodarki Odpadami Województwa Lubuskiego.
§ 2. Przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinni spełniać następujące wymagania:
1. Posiadać stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej – wpis do Krajowego
Rejestru Sądowego lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorcy.
2. Posiadać prawo do dysponowania bazą wyposażoną w zaplecze techniczno – biurowe, wraz
z miejscami postojowymi oraz miejscem do mycia
samochodów.
3. Pojazdy stosowane do opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
powinny spełniać wymogi techniczne określone
w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 ze zm.),
wymagania określone w rozporządzeniu Ministerstwa Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r.
w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych
oraz dodatkowo:
a) powinny być czyste,
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b) powinny być oznakowane w sposób trwały,
a oznakowanie zawierać informacje o przedsiębiorcy,
c) powinny byś wyposażone w sprzęt umożliwiający sprzątanie miejsc odbioru zanieczyszczonych podczas opróżniania zbiorników bezodpływowych.

Poz. 1672, 1673

§ 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
Piotr Adamek

4. Udokumentować gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez oczyszczalnie ścieków lub stacje zlewne.

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

1673
16 73

UCHWAŁA NR IX/130/11
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH
z dnia 28 czerwca 2011r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu
mieszkaniowego
Na podstawie art. 21 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia
21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego (Dz. U. 2005 Nr 31, poz. 266 ze zm.)
uchwala się co następuje:

§ 2. Wykonywanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żary.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowy Województwa Lubuskiego.

§ 1. W uchwale Nr XV/223/07 Rady Miejskiej
w Żarach z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu
mieszkaniowego (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2008r. Nr 7,
poz. 200) wprowadza się następujące zmiany:

Przewodniczący Rady
Stanisław Krasko
Załącznik
do uchwały Nr IX/130/11
Rady Miejskiej w Żarach
z dnia 28 czerwca 2011r.

1. W § 20 wprowadza się następujące zmiany:
1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W skład Społecznej Komisji Mieszkaniowej
wchodzi 7 osób:
1) dwie osoby wskazane przez właściwą komisję
d/s pomocy społecznej Rady Miejskiej w Żarach,
2) dwie osoby wskazane przez Burmistrza Miasta,
3) jeden przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
4) jeden przedstawiciel Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie,
5) jeden przedstawiciel zespołów kuratorskich
działających przy Sądzie Rejonowym w Żarach.”
2) Po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Członkowie Społecznej Komisji Mieszkaniowej powoływani są imiennie zarządzeniem Burmistrza Miasta Żary.”
3) Regulamin pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały,
otrzymuje brzmienie, jak załącznik do niniejszej
uchwały.

Regulamin pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej
DZIAŁ I
Zasady ogólne
§ 1. Społeczna Komisja Mieszkaniowa jest organem opiniodawczym w sprawach lokalowych,
a w szczególności w sprawach dotyczących:
1) przydziału lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony, zamiennych oraz socjalnych;
2) zamiany mieszkań;
3) adaptacji pomieszczeń na cele mieszkalne;
4) najmu lokali do remontu na koszt najemcy.
§ 2. Członkowie Społecznej Komisji Mieszkaniowej:
1) rozpatrują zgłaszane wnioski o zawarcie umowy najmu na lokale mieszkalne na czas nieoznaczony lub lokale socjalne;
2) dokonują wizji w lokalach w celu określenia
warunków mieszkaniowych i bytowych osób
składających wnioski o przydział mieszkania;
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3) przeprowadzają rozmowy indywidualne z osobami ubiegającymi sie o lokal mieszkalny na
czas nieoznaczony lub socjalny;
4) dokonują wyboru i ustalają listy osób, z którymi
winne być zawarte umowy najmu na:
a) lokal mieszkalny na czas nieoznaczony,
b) lokal zamienny,
c) lokal socjalny,
d) lokal związany z zamianą,
e) lokal związany z adaptacją lub wykonaniem
remontu na koszt najemcy;
5) wskazują kolejność realizacji utworzonych list
przydziałów lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony lub lokali socjalnych;
6) wskazują kolejność realizacji wyroków eksmisyjnych.
§ 3. Społeczna Komisja Mieszkaniowa rozpatruje
wnioski złożone w Urzędzie Miejskim w Żarach w
sprawach określonych w § 1 niniejszego regulaminu
po uprzednim sprawdzeniu ich pod względem formalnym.
§ 4. Społeczna Komisja Mieszkaniowa przy rozpatrywaniu złożonych wniosków kieruje się:
1) przepisami prawa;
2) zasadami gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasadami wynajmowania
lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy określonymi
uchwałami Rady Miejskiej w Żarach;
3) względami społecznymi.
DZIAŁ II
Tryb pracy komisji
§ 5. 1. Pracami Społecznej Komisji Mieszkaniowej kieruje jej Przewodniczący wybrany na pierwszym posiedzeniu, spośród jego członków, zwykłą
większością głosów w głosowaniu jawnym.
2. Przewodniczący, na wniosek Burmistrza Miasta Żary, zwołuje posiedzenia Społecznej Komisji
Mieszkaniowej.
§ 6. W pracach Społecznej Komisji Mieszkaniowej, za zgodą Przewodniczącego, mogą brać udział
inne osoby z głosem doradczym.
§ 7. Posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej
niż raz na kwartał.
§ 8. 1. Społeczna Komisja Mieszkaniowa podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej połowy swojego składu.

Poz. 1673

2. Społeczna Komisja Mieszkaniowa wypowiada
się w formie opinii wraz z uzasadnieniem.
§ 9. 1. Obsługę w zakresie przygotowania posiedzeń Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz protokołowania jej obrad prowadzi pracownik Wydziału
Spraw Społecznych.
2. Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji
Mieszkaniowej podlega akceptacji przez Burmistrza
Miasta Żary.
§ 10. 1. Członkowie Społecznej Komisji Mieszkaniowej mają obowiązek dokonać wizji w dotychczas
zajmowanych mieszkaniach osób, które złożyły
wnioski o przydział lokalu mieszkalnego lub socjalnego. Termin wizji jest ustalany wraz z osobami
zainteresowanymi w dogodnym dla nich terminie.
2. Z przeprowadzonej wizji lokalu sporządzana
jest ankieta, która zawiera:
1) potwierdzenie danych zawartych we wniosku;
2) spostrzeżenia istotne przy rozważaniach o konieczności przyznania mieszkania, a nie wykazane przez wnioskującego;
3) uwagi dotyczące zasadności lub odmowy przyznania lokalu mieszkalnego.
§ 11. 1. Projekt listy przydziału lokali mieszkalnych lub socjalnych podpisują wszyscy członkowie
Społecznej Komisji Mieszkaniowej biorący udział
w posiedzeniu.
2. Ostatecznej akceptacji projektu listy przydziału
mieszkań dokonuje Burmistrz Miasta Żary.
3. Burmistrz Miasta Żary może dokonać zmian
w przedłożonej do akceptacji liście przydziału lokali
mieszkalnych lub socjalnych.
§ 12. Członek Społecznej Komisji Mieszkaniowej
jest wyłączony z rozpatrywania sprawy mieszkaniowej swoich bliskich, względnie, w której jest stroną
albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku
prawnym lub faktycznym, że może on mieć wpływ
na bezstronność wyrażonej opinii.
§ 13. Członkowie Społecznej Komisji Mieszkaniowej mają prawo do wglądu do akt rozpatrywanych spraw. Przed przystąpieniem do wykonywania
obowiązków członkowie Społecznej Komisji Mieszkaniowej składają oświadczenie, w którym zobowiązują się do zachowania tajemnicy co do spraw objętych przedmiotem działania Komisji oraz do ochrony
danych osobowych wnioskodawców oraz członków
ich gospodarstw domowych.
§ 14. Burmistrz Miasta Żary wystawi członkom
Społecznej Komisji Mieszkaniowej pisemne upoważnienie do przeprowadzania wizji lokalnych
w miejscu zamieszkania wnioskodawców lub ich
rodzin.
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§ 15. Za udział w pracach Społecznej Komisji
Mieszkaniowej jej członkowie nie pobierają wynagrodzenia.

DZIAŁ III
Postanowienia końcowe
§ 14. Wydatki związane z pracą Społecznej Komisji Mieszkaniowej finansowane są z budżetu
Gminy Żary o statusie miejskim.
6 73
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UCHWAŁA NR IX/133/11
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH
z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez miejskie przedszkola prowadzone przez Gminę
Żary o statusie miejskim
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.), art. 14 ust. 5
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) uchwala
się, co następuje:
§ 1. Miejskie przedszkola prowadzone przez
Gminę Żary o statusie miejskim zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę gwarantującą
realizację podstawy programowej wychowania
przedszkolnego, określonej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r.
w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. Nr 4,
poz. 17). Realizacja podstawy programowej odbywa
się bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku w godzinach określonych
w statucie przedszkola.
§ 2. 1. Świadczenia udzielane przez miejskie
przedszkola w czasie przekraczającym 5 godzin
dziennie obejmują zajęcia opiekuńcze, wychowawcze i kształcące, wspierające wszechstronny rozwój
dziecka, zawierające w szczególności elementy:
1) dostosowane do potrzeb, możliwości i zainteresowań dziecka, zapewniające mu bezpieczne
funkcjonowanie podczas zajęć w przedszkolu:
a) przygotowywanie miejsca zabaw, wypoczynku i snu dziecka,
b) opieka pedagogiczna nad dzieckiem w trakcie indywidualnych i grupowych zabaw
w pomieszczeniach i na zewnątrz,
c) opieka pedagogiczna nad dzieckiem podczas
zajęć dodatkowych organizowanych w przedszkolu na wniosek rodziców i przez nich
opłacanych.
2) przygotowujące dzieci do udziału w konkursach, imprezach artystycznych, sportowych
i okolicznościowych,
3) umożliwiające
skich,

realizację

programów

autor-

4) gry i zabawy wychowawczo – kształcące dostosowane do potrzeb, możliwości i zainteresowań
dziecka,
2. Ustala się opłatę za jedną godzinę świadczeń,
o których mowa w ust. 1 w wysokości 0,12% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na
podstawie odrębnych przepisów.
3. Miesięczną opłatę ustala się jako iloczyn stawki godzinowej określonej w ust. 2 oraz liczby godzin,
w czasie w którym dziecko korzysta ze świadczeń
określonych w ust. 1, zadeklarowanych przez rodziców (opiekunów prawnych) w umowie cywilno –
prawnej. Wysokość opłaty zaokrągla się do pełnych
złotych zgodnie z zasadą: kwotę poniżej 50 groszy
zaokrągla się w dół, 50 groszy i więcej w górę.
4. Odpłatność za wyżywienie ustala dyrektor
przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym, na poziomie kosztów zakupu surowców spożywczych niezbędnych do przygotowania posiłków.
5. Opłaty, o których mowa w pkt. 3 i 4 wnoszone
są przez rodziców (opiekunów prawnych) do dnia
15 każdego miesiąca, w którym udzielane jest
świadczenie.
§ 3. 1. Rodzice (opiekunowie prawni) w karcie
zgłoszenia dziecka do przedszkola, deklarują dzienną
liczbę godzin korzystania w danym roku szkolnym ze
świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 1.
2. Szczegółowy zakres i odpłatność za świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 i 4 określa umowa
cywilno – prawna zawarta pomiędzy dyrektorem
przedszkola a rodzicem (opiekunem prawnym)
dziecka przed lub z chwilą rozpoczęcia uczęszczania
dziecka do przedszkola.
§ 4. W przypadku nie odebrania dziecka w godzinach zadeklarowanych przez rodziców (opiekunów prawnych) opłata za każdą rozpoczętą godzinę
wynosi 200% stawki określonej w § 2 ust. 2. W przypadku spóźnienia ponad czas otwarcia przedszkola
opłata za każdą rozpoczętą godzinę wynosi 15 złotych.
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§ 5. 1. W przypadku gdy dochód przypadający na
jedną osobę w rodzinie nie przekracza dochodu
obowiązującego przy ustalaniu prawa do zasiłku
rodzinnego opłata za świadczenia wskazane w § 2
ust. 1 wynosi 50% kwoty ustalonej w § 2 ust. 3
w przypadku drugiego i trzeciego dziecka w rodzinie
uczęszczającego do przedszkola.
2. Rodzice (opiekunowie prawni) mogą wystąpić
z wnioskiem do dyrektora przedszkola, do którego
uczęszcza dziecko o udzielenie zniżki, o której mowa
w ust. 1

Poz. 1674, 1675

§ 7. Traci moc uchwała Nr XVI/44/04 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 3 czerwca 2004r. w sprawie
zasad i trybu korzystania z przedszkoli publicznych
prowadzonych przez gminę oraz opłat za ich świadczenia (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 41, poz. 758 ze zm.).
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 września 2011r.
Przewodniczący Rady
Stanisław Krasko

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żary.

===================================================================================
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UCHWAŁA NR IX/134/11
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH
z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym
wymiarze godzin
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. 42 ust. 7
pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r.
Nr 97, poz. 674 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przepisy uchwały stosuje się do nauczycieli
zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żary o statusie miejskim.
§ 2. 1. Ustala się następujące zasady rozliczania
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla
nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy
obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin, według wzoru:
- E = (A1 + A2) : [(A1 : B1) + (A2 : B2)]
gdzie:
- E – oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin zajęć nauczyciela,
- A1, A2 – oznacza liczbę godzin poszczególnych
stanowisk przydzieloną nauczycielowi w arkuszu
organizacji szkoły,

- B1, B2 – oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych,
wychowawczych, określony dla danych stanowisk
w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
2. Wymiar, o którym mowa w ust. 1 przyjmuje
się w pełnych godzinach, tak, że 0,5 i więcej przyjmuje się za pełną.
3. Godziny zajęć przydzielone powyżej wymiaru
ustalonego w ust. 1 są godzinami ponadwymiarowymi w rozumieniu art. 35 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żary.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Stanisław Krasko
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UCHWAŁA NR VI/50/11
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 29 czerwca 2011r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne
w szkołach podstawowych
Na podstawie art. 14 ust. 5 i 6 ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)1 uchwala się, co następuje:

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

§ 1. Świadczenia udzielane przez przedszkola
publiczne i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w zakresie realizacji programu wychowania przedszkolnego obejmującego podstawę
programową wychowania przedszkolnego realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie
na zasadach określonych w statutach przedszkoli.

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

§ 2. Świadczenia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, wykraczające poza realizację podstawy
programowej wychowania przedszkolnego, są odpłatne. W trakcie jednej godziny świadczeń opiekuńczo-wychowawczych udzielanych przez przedszkole,
w czasie przekraczającym 5 godzin przeznaczonych
na realizację podstawy programowej, realizowana
jest opieka i zajęcia wspierające prawidłowy rozwój
dziecka, zawierający w szczególności elementy:
1) działań opiekuńczych dostosowanych do wieku, potrzeb i możliwości dziecka, zapewniających mu bezpieczne funkcjonowanie podczas
zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem:
a) przygotowanie miejsca do zabaw, wypoczynku i snu dziecka,
b) nadzór nauczyciela i pracownika obsługi nad
wypoczywającym dzieckiem,
c) nadzór nauczyciela nad dzieckiem w trakcie
jego samodzielnych, indywidualnych zabaw
na wolnym powietrzu, na terenie przedszkolnego placu zabaw.

4) gier i zabaw dostosowanych do wieku i możliwości dziecka.
§ 3. Ustala się opłaty za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń opiekuńczo – wychowawczych, o których mowa w § 2 udzielanych w czasie godzin pracy
przedszkola w wysokości 2,50zł (słownie: dwa złote
50/100) i nalicza się ją za każdą rozpoczętą godzinę
ponad czas realizacji podstawy programowej.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Leszek Jędras
_____________________________________
1

(Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281,
poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122,
poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249,
poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227,
poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115,
poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292,
z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370
i Nr 235, poz. 1618, z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56,
poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, 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)

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 85

– 8154 –

Poz. 1677, 1678

1677
16 77

UCHWAŁA NR VI/51/11
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 29 czerwca 2011r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego
na terenie Gminy Czerwieńsk
Na podstawie art. 8 ust. 1 i art. 9 ustawy z dnia
5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050
z późn. zm.1) w związku z art. 40 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.2) oraz
art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych
(Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr V/32/11 Rady Miejskiej
w Czerwieńsku z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie
ustalenia cen urzędowych za usługi transportu zbiorowego na terenie Gminy Czerwieńsk, treść § 5
otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i ma również zastosowanie do usług przewozowych transportu publicznego świadczonych od
1 marca 2011r. "
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego .
Przewodniczący Rady
Leszek Jędras
__________________________________________
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w;
Dz. U z 2001r., Nr 97, poz. 1050; z 2002r., Nr 144, poz. 1204;
z 2003r., Nr 137, poz. 1302; z 2004r., Nr 96, poz. 959; Nr 210,
poz. 2135; z 2007r., Nr 166, poz. 1172; z 2008r. Nr 157, poz. 976;
z 2009r., Nr 118, poz. 989; z 2010r., Nr 107, poz. 679, Nr 179,
poz. 1309; z 2011r., Nr 5, poz.13.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy 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, Nr138,
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; Nr 106, poz. 675; z 2011r.
Nr 117, poz. 679.
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UCHWAŁA NR VI/55/11
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 29 czerwca 2011r.
w sprawie nadania nazwy ulic na terenie wsi Płoty
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) uchwala się,
co następuje:
§ 1. 1. Nadaje się nazwę Rajska ulicy usytuowanej na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów
i budynków numerami: 77/9, 77/59, 77/33, 75/6 położonych w obrębie wsi Płoty.
2. Nadaje się nazwę Srebrzysta ulicy usytuowanej na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów
i budynków numerami: 77/13, 77/15 położonych
w obrębie wsi Płoty.
3. Nadaje się nazwę Tęczowa ulicy usytuowanej
na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów

i budynków numerami: 77/28, 77/16 położonych
w obrębie wsi Płoty.
4. Nadaje się nazwę Leśny Zakątek ulicy usytuowanej na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami: 75/18, 75/30 położonych
w obrębie wsi Płoty.
5. Nadaje się nazwę Leśny Zaułek ulicy usytuowanej na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami 69/48, 75/6 położonych
w obrębie wsi Płoty.
§ 2. Przebieg ulic opisanych w § 1 przedstawia
mapa stanowiąca załącznik do uchwały.
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

Poz. 1678

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Leszek Jędras
___________________________________________
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, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 167, poz. 1759; z 2005r.
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458;
z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28,
poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 117,
poz. 679.
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Poz. 1678
Załącznik
do uchwały Nr VI/55/11
Rady Miejskiej w Czerwieńsku
z dnia 29 czerwca 2011r.
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Poz. 1679

1679
16 79

UCHWAŁA NR XII/58/11
RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE
z dnia 29 czerwca 2011r.
w sprawie poboru w drodze inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, ustalenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso oraz inkasentów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami), art. 6b ustawy z dnia
15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U.
z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami), art. 6 ust. 8
ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682 ze zmianami) i art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010r.
Nr 95, poz. 613 ze zmianami) uchwala się, co następuje

2. W wysokości 8%

§ 1. Zarządza się na terenie gminy pobór podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości należnych
od osób fizycznych w drodze inkasa.

Słonów

§ 2. Inkaso na terenie gminy powierza się sołtysom, wskazanym w załączniku Nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 3. Ustala się wynagrodzenie w formie prowizji
od zainkasowanych i wpłaconych w terminie kwot
według następujących stawek procentowych dla
sołtysów poszczególnych sołectw:
1. W wysokości 10%
Głusko
Mierzęcin
Sarbinowo
Wołogoszcz
Grąsy

Lubiewko
Osiek
Ostrowiec
Radęcin
3. W wysokości 6%
Chomętowo
Ługi
Słowin.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobiegniewa.
§ 5. Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Dobiegniewie:
1. Uchwała Nr XXXII/215/2009 z dnia 21 kwietnia
2009r.
2. Uchwała Nr XXXIV/234/2009 z dnia 30 czerwca
2009r.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tomasz Karpiński
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Poz. 1679, 1680
Załącznik
do uchwały Nr XII/58/11
Rady Miejskiej w Dobiegniewie
z dnia 29 czerwca 2011r.

1. Wykaz sołtysów dla poszczególnych sołectw:
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nazwa sołectwa
Chomętowo
Głusko
Grąsy
Lubiewko
Ługi
Mierzęcin
Osiek
Ostrowiec
Radęcin
Sarbinowo
Słonów
Słowin
Wołogoszcz

Imię i nazwisko sołtysa
Roman Przysło
Marek Wardziak
Jan Bekała
Daniel Wardęga
Anna Wojtaszek
Ryszard Maćków
Teresa Łukomska
Jerzy Wróblewski
Paweł Wilczak
Monika Rozmarynowska
Agnieszka Grabia
Marek Rajtarowski
Waldemar Grzankowski

Zamieszkały
Chomętowo
Głusko
Grąsy
Lubiewko
Ługi
Mierzęcin
Osiek
Ostrowiec
Radęcin
Sarbinowo
Słonów
Słowin
Wołogoszcz
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UCHWAŁA NR XII/59/11
RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE
z dnia 29 czerwca 2011r.
w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej i zasad jej poboru
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a, ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej,
na terenie miasta i gminy Dobiegniew w następującej wysokości:
1) sprzedaż z samochodów ciężarowych i dostawczych:
artykułów spożywczych i przemysłowych
20zł;
2) sprzedaż z samochodów osobowych:
artykułów spożywczych i przemysłowych
15zł;
3) sprzedaż ze straganów targowych stanowiących własność gminy:

6) sprzedaż wyrobów produkcji własnych 9zł (sery, masło, jaja, itp.).
2. Stawka opłaty targowej nie może przekroczyć
kwoty 699,27zł dziennie.
§ 2. 1. Rada Miejska powierza pobór opłaty targowej, w drodze inkasa, Przedsiębiorstwu Usług
Komunalnych „KOMUNALNI” Sp. z o.o., ul. Poznańska 8, Dobiegniew.
2. Ustala się 75% zainkasowanej opłaty targowej
jako wynagrodzenie dla Przedsiębiorstwa Usług
Komunalnych „KOMUNALNI” Sp. z o.o.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVII/185/2008 Rady
Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 27 listopada 2008
roku.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobiegniewa.

artykułów spożywczych i przemysłowych
20zł;

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

4) sprzedaż z ławki, stolika polowego, namiotów
przenośnych za 1m² zajmowanej powierzchni:

Przewodniczący Rady
Tomasz Karpiński

artykułów spożywczych i przemysłowych
4zł/m²;
16 80

5) sprzedaż małej ilości warzyw, owoców, kwiatów 9zł;
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Poz. 1681, 1682
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UCHWAŁA NR XII/61/11
RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE
z dnia 29 czerwca 2011r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/208/2009 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 27 lutego 2009r.
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia
nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także przyznawania nauczycielskiego
dodatku mieszkaniowego
Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i 7
i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 97,
poz. 674 z późniejszymi zmianami), w związku
z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
a także przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r.
w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu
wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181) uchwala
się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXX/208/2009 Rady Miejskiej
w Dobiegniewie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie:
ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także przyznawania nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego, wyrażenie zawarte w § 2:

„Regulamin stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i gimnazjum
prowadzonych przez Gminę Dobiegniew.”
zastępuje się wyrażeniem:
„Regulamin stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych oraz w Zespole Szkół w Dobiegniewie w skład którego
wchodzą: Publiczne Gimnazjum im. Ryszarda
Koncewicza, Liceum Ogólnokształcące, Zasadnicza Szkoła Zawodowa prowadzonych przez
Gminę Dobiegniew.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobiegniewa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tomasz Karpiński
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UCHWAŁA NR XIV/50/11
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE
z dnia 29 czerwca 2011r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Kożuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu „ZAMEK”
w Kożuchowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(j.t. Dz. U. 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz
art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października
1997 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123
z późn. zm.2) Rada Miejska w Kożuchowie uchwala,
co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr III/17/2002 Rady
Miejskiej w Kożuchowie z dnia 16.12.2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Kożuchowskiego Ośrodka
Kultury i Sportu „ZAMEK” w Kożuchowie (Dziennik

Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 119,
poz. 1776) w Statucie Kożuchowskiego Ośrodka
Kultury i Sportu „ZAMEK” w § 4 pkt 1 dodaje się
tiret 14 o następującym brzmieniu:
„– prowadzenie prac remontowych i budowlanych wraz z możliwością pozyskiwania środków
na ten cel w nieruchomościach przeznaczonych
na działalność kulturalną KOKiS „ZAMEK” stanowiących własność oraz będących w jego posiadaniu.”
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kożuchowa.

Poz. 1682, 1683, 1684

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Zbigniew Dusza
_____________________________________
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, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241,
z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106,
poz. 675.
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 41, poz. 364, z 2003r. Nr 96, poz. 874,
Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081, z 2004r. Nr 11, poz. 96,
Nr 261, poz. 2598, z 2005r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111,
z 2006r. Nr 227, poz. 1658, z 2009r. Nr 62, poz. 504.

===================================================================================
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UCHWAŁA NR XIV/51/11
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE
z dnia 29 czerwca 2011r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego
2011r. o opiece nad dzieckiem do lat 3 (Dz. U.
z 2011r. Nr 45, poz. 235) uchwala się co następuje:
§ 1. Ustala się opłatę za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w wysokości 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie
z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

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

===================================================================================
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UCHWAŁA NR XIV/52/11
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE
z dnia 29 czerwca 2011r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków gminnego zespołu interdyscyplinarnego
oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), art. 9a
ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493
z późn. zm.2) Rada Miejska w Kożuchowie uchwala,
co następuje:
§ 1. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, uchwa-

la się tryb i sposób powoływania i odwoływania
członków Zespołu Interdyscyplinarnego na terenie
Gminy Kożuchów zwanego dalej „Zespołem” zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
§ 2. Burmistrz Kożuchowa występuje do instytucji i organizacji, o których mowa w art. 9a ust. 3,
ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180,
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poz. 1493 z późn. zm.2) o wskazanie przedstawicieli
do Zespołu.
§ 3. Burmistrz Kożuchowa powołuje i odwołuje
członków Zespołu.

Poz. 1684, 1685

Zespołu uczestniczącym w posiedzeniu, opis przebiegu posiedzenia oraz podjęte uchwały lub ustalenia.

1) złożenia rezygnacji;

5. Przewodniczący Zespołu zobowiązany jest do
złożenia Burmistrzowi Kożuchowa pisemnego sprawozdania rocznego z pracy Zespołu w terminie do
31 stycznia roku następującego po roku, którego
sprawozdanie dotyczy.

2) na wniosek instytucji lub organizacji, która
wskazała przedstawiciela na członka Zespołu;

6. Siedziba Zespołu mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kożuchowie.

3) nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech
kolejnych posiedzeniach Zespołu.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kożuchowa.

§ 5. Zespół wybiera spośród jego członków
przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz
sekretarza w głosowaniu jawnym.

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

§ 6. 1. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący Zespołu z własnej inicjatywy, a gdy jest to
niemożliwe jego zastępca, wskazując termin, miejsce oraz cel posiedzenia oraz zawiadamia pisemnie
członków Zespołu, nie później niż 5 dni przed terminem posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Dusza
__________________________________________

§ 4. Odwołanie
w wyniku:

członka

Zespołu

następuje

2. Posiedzenie Zespołu może być zwołane także
na wniosek co najmniej jednej czwartej liczby członków Zespołu.
3. Prace Zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu Zespołu bierze udział co najmniej połowa
jego członków.
4. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół,
zawierający w szczególności: informację o składzie

1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006r.
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241;
z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146; Nr 40, poz. 230., Nr 106, poz. 675.
2
Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2009r. Nr 206, poz. 1589; z 2010r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125,
poz.842.

===================================================================================
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UCHWAŁA NR X/71/11
RADY GMINY SANTOK
z dnia 29 czerwca 2011r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Janczewo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
Rada Gminy Santok uchwala co następuje:
§ 1. Nadaje się nazwę ulicy o brzmieniu ul. LIPOWA w miejscowości Janczewo, dla działki oznaczonej numerem ewidencji gruntów 133/1 na odcinku od skrzyżowania przy kościele do granicy obrębu
miejscowości Janczewo.
§ 2. Plan sytuacyjny stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Santok.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia jej w dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Honorata Brzytwa
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Poz. 1685
Załącznik
do uchwały Nr X/71/11
Rady Gminy Santok
z dnia 29 czerwca 2011r.
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UCHWAŁA NR X/72/11
RADY GMINY SANTOK
z dnia 29 czerwca 2011r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wawrowie
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Santok uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr VI/36/99 Rady Gminy Santok
z dnia 12.03.1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły
Podstawowej w Wawrowie, zmienia się § 2, który
otrzymuje brzmienie:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Santok.
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od
dnia 1 września 2011r.
Przewodnicząca Rady
Honorata Brzytwa

„§ 2. Do obwodu szkoły należą miejscowości:
Wawrów i Czechów.”

===================================================================================
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UCHWAŁA NR X/73/11
RADY GMINY SANTOK
z dnia 29 czerwca 2011r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę
Santok
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. 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
(t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) uchwala
się, co następuje:
§ 1. Niniejszą uchwałą ustala się wysokość opłat
za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok.
§ 2. Usługi świadczone przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Santok w zakresie
podstawy programowej określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia
2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 4, poz. 17),
realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin
dziennie, na zasadach określonych w statucie przedszkola.
§ 3. 1. Świadczenia przedszkoli, wykraczające
poza realizację podstawy programowej wychowania
przedszkolnego, są odpłatne. W trakcie udzielania
przez przedszkola świadczeń opiekuńczo – wychowawczych, w czasie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

realizowana jest opieka i zajęcia wspierające prawidłowy rozwój dziecka, zawierające w szczególności
elementy:
1) działań opiekuńczych i bytowych dostosowanych do wieku, potrzeb i możliwości dziecka,
zapewniających mu bezpieczne funkcjonowanie
podczas zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem,
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) zabawy z dzieckiem polegająca na zachęceniu
do czytelnictwa i rozwijaniu różnych uzdolnień:
plastycznych, muzycznych, teatralnych, przyrodniczo – ekologicznych, językowych, poszerzających podstawę programową.
2. Za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń opiekuńczo – wychowawczych, o których mowa w ust. 1,
udzielanych w czasie godzin pracy przedszkola,
ustala się opłatę w wysokości 0,145% minimalnego
wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie
z ustawą z dnia 10 października 2002r. o minimal-
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nym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002r. Nr 200,
poz. 1679 ze zmianami), ogłaszanego w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów na dany rok
kalendarzowy.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XLIV/247/09 Rady
Gminy Santok z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w Przedszkolach
Gminnych prowadzonych przez Gminę Santok oraz
uchwała Nr XLVI/261/09 z dnia 21 grudnia 2009r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia
opłat za świadczenia w Przedszkolach Gminnych
prowadzonych przez Gminę Santok.

Poz. 1687, 1688, 1689

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Santok.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 września 2011r.
Przewodniczący Rady
Honorata Brzytwa

===================================================================================
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UCHWAŁA NR IX/39/11
RADY GMINY ŚWIDNICA
z dnia 29 czerwca 2011r.
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Świdnica
Na podstawie art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. Nr 151 z 2009r., poz. 1220 z późn. zm.)
uchwala się co następuje:
§ 1. Celem zachowania wartości przyrodniczych,
naukowych, krajobrazowych, kulturowych oraz wyróżniających, na tle innych drzew, rozmiary i formy,
ustanawia się pomnikiem przyrody rosnące na obszarze Gminy Świdnica następujące drzewo:
1. Dąb szypułkowy – Quercus robur - obwód
pnia 313cm, wysokość 13m, rozpiętość korony 13m,
wiek 232 lata – lokalizacja – działka Nr 535/5, obręb
ewidencyjny Świdnica, skrzyżowanie drogi wojewódzkiej Nr 279 z ulicą Długą i Mieszka I w Świdnicy.

2. uszkadzania i zanieczyszczenia gleby w obrębie
drzewa;
3. umieszczania tablic reklamowych, napisów i innych znaków za wyjątkiem oznaczenia Urzędowego „Pomnik Przyrody”.
§ 3. Nadzór nad pomnikiem przyrody sprawować będzie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej
Górze.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Świdnica.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Eliasz Madej

§ 2. W stosunku do pomnika przyrody wprowadza się następujące zakazy:
1. wycinania, niszczenia, uszkadzania pnia, gałęzi
i korzeni;

===================================================================================
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UCHWAŁA NR IX/46/11
RADY GMINY ŚWIDNICA
z dnia 29 czerwca 2011r.
w sprawie ulg dla korzystających z lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Świdnica
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 42, poz. 1591 z późn.
zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Ustala się, że uprawnionymi do ulg oprócz
osób wymienionych w ustawie z dnia 20 czerwca
1990r. o uprawnionych do ulgowych przejazdów

środkami publicznego transportu zbiorowego
(Dz. U. z 2002r. Nr 175, poz. 140 z późn. zm.), są następujące osoby stale zamieszkałe w miejscowościach gminy Świdnica:
1. emeryci i renciści – 52%,
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2. osoby, które ukończyły 70 lat – 75% przy zakupie
wyłącznie biletów jednorazowych; ulga nie dotyczy biletów miesięcznych,
3. osoby, którym nadano odznakę „Honorowy
Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”
przez właściwego ministra do spraw zdrowia
lub nadano tytuł i odznakę „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” nadany przez Polski Czerwony Krzyż, za oddanie w przypadku kobiet
15 litrów krwi, mężczyzn 18 litrów krwi, na podstawie zaświadczenia o ilości oddanej krwi nadanego przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze –
100%,

Poz. 1689, 1690

§ 3. Z dniem 1 września 2011r. traci moc uchwała Nr VII/17/11 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 marca 2011r. w sprawie ulg dla korzystających z lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy
Świdnica.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowych Województwa Lubuskiego z mocą od dnia 1 września
2011r.
Przewodniczący Rady
Eliasz Madej

4. Honorowi Obywatele Gminy Świdnica – 100%.
§ 2. Uprawnieni, korzystający z przejazdów
ulgowych, zobowiązani są do posiadania stosownego dokumentu.
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UCHWAŁA NR VI/43/2011
RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE
z dnia 29 czerwca 2011r.
w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Swarzynicach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5c
pkt 1 i art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Lubuskiego Kuratora Oświaty uchwala się, co
następuje:
§ 1. Likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2011r.
Szkołę Filialną w Swarzynicach wchodzącą w skład
Publicznej Szkoły Podstawowej w Trzebiechowie.
§ 2. Uczniom zlikwidowanej Szkoły Filialnej zapewnia się możliwość kontynuowania nauki w Publicznej Szkole Podstawowej w Trzebiechowie.

§ 3. Granice obwodów Publicznej Szkoły Podstawowej w Trzebiechowie reguluje odrębna
uchwała.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Okińczyc
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UCHWAŁA NR XI/46/2011
RADY GMINY ZWIERZYN
z dnia 29 czerwca 2011r.
w sprawie opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego,
z których mogą korzystać dzieci uczęszczające do Publicznego Przedszkola w Zwierzynie
Na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 oraz art. 6 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 ze zmianami w 2003r. Nr 137, poz. 1304;
w 2004r. Nr 69, poz. 624, Nr 273, poz. 2703, Nr 281,
poz. 2781; w 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 131,
poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, Nr 137, poz. 1304,
Nr 167, poz. 1400, Nr 94, poz. 788, Nr 249, poz. 2104;
w 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532,
Nr 227, poz. 1658; w 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80,
poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180,
poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; w 2008r. Nr 70,
poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370;
w 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56,
poz. 548, Nr 219, poz. 1705; w 2010r. Nr 44, poz. 250,
Nr 54, poz. 320, Nr 148, poz. 991, Nr 127, poz. 857,
Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy Zwierzyn uchwala,
co następuje:
§ 1. 1. Za zajęcia świadczone przez Publiczne
Przedszkole w Zwierzynie prowadzone przez Gminę
Zwierzyn, realizowane poza obowiązującą, bezpłatną podstawą programową tj. poza godz. 7 30 – 1230,
które obejmują swoim zakresem:
1) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój
psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka;
2) zabawy aktywizujące oraz badawczo - rozwijające zainteresowania otaczającym światem;
3) zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze i inne, rozwijające zdolności dzieci;

godzinę zajęć stawka ulega obniżeniu do wartości
1,00zł (brutto).
2. Opłatę pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę dodatkowych zajęć, o których mowa w §1.1.
§ 2. 1. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalana jest na podstawie liczby
godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas
objęty podstawą programową oraz stawkę, o której
mowa §1.1.
2. Opłatę pobiera się zgodnie z listą obecności
dzieci prowadzoną w przedszkolu.
§ 3. Zakres świadczeń, zasady pobierania opłat
miesięcznych za świadczenia, termin obowiązywania umowy oraz warunki jej wypowiadania, określi
umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem a rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka.
§ 4. Opłata, o której mowa w § 1 ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XLII/225/2010 Rady
Gminy Zwierzyn z dnia 29 marca 2010r. w sprawie
opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego, z których
mogą korzystać dzieci uczęszczające do Publicznego
Przedszkola w Zwierzynie.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zwierzyn.

4) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój
fizyczny dziecka,

§ 7. Uchwała wchodzi w życie od 1 września
2011r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

ustala się opłatę w wysokości 2,00zł (brutto) za
1 i 2 godzinę realizacji tych zajęć. Za każdą kolejną

Przewodnicząca Rady
Stefania Sierocińska
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UCHWAŁA NR XI/54/11
RADY GMINY BLEDZEW
z dnia 30 czerwca 2011r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
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. 7 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Międzyrzeckiego,
Rada Gminy Bledzew uchwala co następuje:
§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych:
1) w obrębie Pniewo drogi oznaczone w ewidencji
gruntów numerami działek: 2,4,8/1, 8/2, 10, 14,
112, 113 i 114;
2) w obrębie Stary Dworek drogi oznaczone
w ewidencji gruntów numerami działek: 106, 2,
120/2, 120/3, 123, 124, 125, 127/1, 127/2, 133,
134, 135, 136, 144/3, 144/14, 144/15, 145/2,
145/6, 147/11, 147/21, 147/22, 147/26, 154/6
i 158/7;
3) w obrębie Bledzew drogi oznaczone w ewidencji gruntów numerami działek: 25, 31, 39/22, 47,
51/1, 57, 60, 66, 74, 76, 85,4, 90, 127, 147, 180,
202/4, 222, 229/1, 237, 251/1, 258, 259/6, 262,
264/1, 265/3, 315, 321, 327, 331, 346, 376, 392,
452, 461, 463, 485/11, 485/14, 485/21, 491, 492,
506, 515, 520, 522, 528, 548, 553, 564, 579,
587/4, 591, 594, 598, 608, 617, 629, 652, 665,
674, 698, 713, 730, 741, 750, 757, 759/52, 808,
816, 839, 850, 851, 869, 880, 891/3, 902/3, 907,
910/21, 910/28, 910/32, 910/35, 910/38, 910/39,
910/41, 910/45, 910/47, 910/56, 910/66, 910/73,
912/2, 913/12, 927/2, 935, 940, 944, 945, 946,
949, 950, 952, 955, 1069, 1070, 1071, 1084
i 200/2;
4) w obrębie Zemsko drogi oznaczone do ewidencji gruntów numerami działek: 34, 70/11, 70/23,
70/29, 70/70, 70/109, 70/118, 81/4, 86/5, 86/8,
118, 129/2, 171, 187 i 228;
5) w obrębie Popowo drogi oznaczone w ewidencji gruntów numerami działek: 2, 3, 5, 6, 18, 19,
22, 26, 30/4, 35/3, 45, 46, 58/9, 58/33, 62, 84, 106,
113, 121, 123, 147, 152/2, 152/3, 186, 207/3,
224/3, 229/3, 230 i 313;
6) w obrębie Osiecko drogi oznaczone w ewidencji gruntów numerami działek: 74/3, 215, 217,
219/2, 225, 226, 227, 228/1, 242/3, 243, 248/2,
248/14, 254, 255, 258, 260, 262, 265, 268, 303
i 304;

7) w obrębie Sokola Dąbrowa drogi oznaczone
w ewidencji gruntów numerami działek: 11,
25/4, 60, 62, 71, 72/1, 80/2, 82/1, 89/1, 91/3, 112,
117, 141/4, 176/6, 191, 196, 203, 204, 209, 221,
230, 231, 260, 290, 300, 301/6, 303, 307/1, 338/3
i 384;
8) w obrębie Goruńsko drogi oznaczone w ewidencji gruntów numerami działek: 3, 13, 15, 37,
39/4, 62/4, 69, 77, 89, 109, 121, 126, 129, 135,
139, 155, 176, 183/3, 218, 222, 237, 242/2, 242/3,
246/4, 251, 253, 260, 268, 269/3, 294, 295, 302/2,
302/5, 303, 311/2, 329, 346/5, 346/18, 346/19,
352/2, 352/3, 354/20, 354/24, 354/27, 354/45, 355,
281/3 i 183/3;
9) w obrębie Chycina drogi oznaczone w ewidencji gruntów numerami działek: 90/5, 135/10,
135/11, 137/6, 144/3, 158/3, 161, 164, 165, 166,
169, 170, 171, 172, 174, 175, 177/1, 177/3, 177/5,
178/1, 178/2, 178/5, 191/5 i 207/1;
10) w obrębie Templewo drogi oznaczone w ewidencji gruntów numerami działek: 292, 294,
296, 301/5, 302, 303, 304, 306, 307, 308, 309,
310, 311, 312, 314, 315, 317, 325/4, 367, 369,
371, 372, 373, 374, 390, 391, 393, 396, 397, 402,
404, 417, 418/6, 423, 425, 427, 428/1, 428/2, 430,
433, 437/2, 438, 440/17, 442, 444, 450/14, 450/17,
450/32, 450/38, 490, 495, 497, 501, 503, 506,507
i 508;
11) w obrębie Nowa Wieś drogi oznaczone w ewidencji gruntów numerami działek: 31/1, 22/2,
64, 74, 79, 94, 111, 149, 180, 183, 187, 205, 232,
237, 247, 268/2, 280, 329, 399, 404, 418, 424,
431, 476/5, 480, 485, 487, 489, 491, 493, 495,
498, 502, 505, 507 i 517/5.
§ 2. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych,
o których mowa w § 1 następuje ze skutkiem od
dnia 1 stycznia 2011r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bledzew.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Dawidowicz
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UCHWAŁA NR VIII.49.2011
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY
z dnia 30 czerwca 2011r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób
uprawnionych do udzielania tych ulg
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 59 ust. 2
i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Łęknica lub jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie
pomoc publiczną oraz wskazuje organ lub osoby
uprawnione do udzielania tych ulg.
§ 2. 1. W przypadku wystąpienia okoliczności
wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych należności mogą być umarzane w całości z urzędu.
2. W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego
są zobowiązane inne osoby, należności, o których
mowa w ust. 1, mogą zostać umorzone z urzędu
tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione
wobec wszystkich zobowiązanych.
§ 3. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym
interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny,
przypadające Gminie Łęknica i jej jednostkom podległym, na umotywowany wniosek dłużnika:
1) mogą być umarzane w całości lub w części,
2) mogą zostać odroczone terminy spłaty całości
lub części należności,
3) płatność całości lub części należności może zostać rozłożona na raty.
2. Wniosek o udzielenie w/w ulg powinien zawierać w szczególności:
1) szczegółowe informacje dotyczące wystąpienia
przesłanek uzasadniających udzielenie ulgi,
2) dokumenty źródłowe dotyczące stanu majątkowego dłużnika,
3) opis aktualnej sytuacji finansowej i rodzinnej
dłużnika będącego osobą fizyczną lub opis aktualnej sytuacji ekonomicznej dłużnika będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej.

3. Umorzenie należności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić
w przypadku, gdy okoliczności uzasadniające udzielenie ulgi zachodzą co do wszystkich dłużników.
4. Umorzenie należności głównej powoduje
również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub
w takiej części, w jakiej została umorzona ta należność.
5. Od należności, której spłatę odroczono lub
rozłożono na raty nie pobiera się odsetek za zwłokę
za okres od daty udzielenia ulgi do upływu terminu
zapłaty.
6. Brak zapłaty odroczonej należności bądź którejkolwiek z rat, na jakie została rozłożona należność, w ustalonym terminie płatności powoduje
natychmiastową wymagalność należności lub jej
pozostałej części wraz z odsetkami, w tym również
z odsetkami, o których mowa w ust. 5.
§ 4. 1. W stosunku do dłużników będących
przedsiębiorcami, stosowanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, stanowi pomoc de minimis w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006
z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania
art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz.
UE L 379 z 28.12.2006r.). Nie stanowią pomocy
de minimis ulgi określone w art. 56 ust. 1 pkt 1, 2, 3
i 4 ustawy o finansach publicznych.
2. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi
udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:
1) dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 2;
2) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis,
jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się
o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go
lat, albo oświadczeń o wielkości pomocy
de minimis otrzymanej w tym okresie, albo
oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy
w tym okresie;
3) informacji określonych w rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
(Dz. U. Nr 53, poz. 311).
§ 5. Do umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny upoważnieni są:
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1) w odniesieniu do należności przypadających
Gminie Łęknica – Burmistrz Łęknicy, jeżeli należność główna nie przekracza 10.000,00zł,

§ 8. Przepisy § 2 – 7 uchwały stosuje się odpowiednio do umarzania, odraczania i rozkładania na
raty spłaty odsetek i innych należności ubocznych.

2) w odniesieniu do należności przypadających
jednostkom podległym Gminie Łęknica – kierownik odpowiedniej jednostki, jeżeli należność
główna nie przekracza 7.000,00zł,

§ 9. Burmistrz Łęknicy przedstawia Radzie Miejskiej w Łęknicy roczną informację dotyczącą umorzonych, odroczonych i rozłożonych na raty należności pieniężnych w terminie do 30 kwietnia roku
następnego.

3) Burmistrz Łęknicy, jeżeli wartość należności jest
wyższa niż wymieniona w ust. 1 pkt 1 i 2, po
uzyskaniu zgody Rady Miejskiej.
§ 6. Do odroczenia terminu zapłaty lub rozłożenia na raty należności upoważnieni są Burmistrz
Łęknicy i kierownicy jednostek organizacyjnych
Gminy Łęknica na okres nie dłuższy niż 24 miesiące.
§ 7. 1. Udzielenie ulgi następuje:
1) z urzędu – w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia woli wierzyciela,
2) na wniosek dłużnika – w drodze pisemnego porozumienia stron (wierzyciela i dłużnika).
2. Odmowa udzielenia ulgi następuje w drodze
jednostronnego pisemnego oświadczenia woli wierzyciela.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.
§ 11. Traci moc uchwała Nr XLVII/279/2010 Rady
Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 października 2010r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc
publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Andrzejewski
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UCHWAŁA NR VIII.50.2011
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY
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 (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 33
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235)
uchwala się, co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.

§ 1. Ustala się opłatę za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez
Burmistrza Łęknicy w wysokości 50zł.

Przewodniczący Rady
Jan Andrzejewski

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
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UCHWAŁA NR VIII.51.2011
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY
z dnia 30 czerwca 2011r.
w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej
Na podstawie art. 18 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zmian.) oraz art. 19c ust. 1
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (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.
§ 2. 1. Wniosek o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej, zwany dalej wnioskiem, można składać w Urzędzie Miejskim w Łęknicy, ul. Żurawska 1.
2. Burmistrz Łęknicy przekaże wniosek właściwej
komórce organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Łęknicy do zaopiniowania.

1) udział finansowy wnioskodawcy w łącznych
kosztach realizacji inicjatywy lokalnej,
2) wkład rzeczowy wnioskodawcy w realizację inicjatywy lokalnej,
3) wkład pracy społecznej w realizację inicjatywy
lokalnej,
4) ewentualne koszty, jakie będzie ponosiła Gmina Łęknica w konsekwencji realizacji zadania,
5) stan zaawansowania przygotowań do wykonania wnioskowanego zadania,
6) załączenie dokumentów stosownych do rodzaju
podejmowanej inicjatywy,
7) zgodność inicjatywy z potrzebami społeczności
lokalnej.

3. Komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego
w Łęknicy właściwa do opiniowania danej inicjatywy lokalnej, dokona analizy wniosku według kryteriów określonych w § 3 i przedstawi opinię Burmistrzowi Łęknicy. W opinii powinno się uwzględnić
celowość wniosku z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XLVI/256/2010 Rady
Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010r.
w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

4. Burmistrz Łęknicy zapoznaje się z opinią i dokonuje ostatecznej oceny, pod kątem przyjęcia bądź
odmowy przyjęcia wniosku do realizacji.

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

§ 3. Oceny wniosków dokonuje się biorąc pod
uwagę następujące kryteria szczegółowe:

Przewodniczący Rady
Jan Andrzejewski

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.
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UCHWAŁA NR IX/57/11
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU
z dnia 30 czerwca 2011r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz
Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn.
zm.1) i po zasięgnięciu opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu uchwala się, co
następuje:

§ 1. W uchwale Nr VI/32/11 Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego
Nr 51 poz. 972 z dnia 05.05.2011r.) wprowadza się
następujące zmiany:
1. w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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„1. Gmina stwarza możliwości selektywnego
zbierania odpadów opakowaniowych papieru
i tektury, szkła, tworzyw sztucznych i metali
w ogólnodostępnych pojemnikach w kolorze:

§ 21. Właściciele nieruchomości zobowiązani są
do wyposażenia nieruchomości w pojemniki dodatkowe, służące do gromadzenia odpadów roślinnych, w terminie jednego roku od dnia wejścia w życie uchwały.

1) niebieskim – na odpady opakowaniowe z papieru i tektury,

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyrzecza.

2) zielonym – na odpady opakowaniowe ze szkła
kolorowego,

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

3) białym – na odpady opakowaniowe ze szkła
bezbarwnego,
4) żółtym - na odpady opakowaniowe z tworzyw
sztucznych i metali
ustawionych na obszarze Międzyrzecza oraz
miejscowości gminy Międzyrzecz”.
2. rozdział 7 otrzymuje brzmienie:
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§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Gądek
___________________________________
1

Zmiany niniejszej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2006r.
Nr 144, poz. 1042; Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1464; Dz. U. z 2009r.
Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753 i Nr 215, poz. 1664;
Dz. U. z 2010r. Nr 47, poz. 278 i Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 13.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe

===================================================================================
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UCHWAŁA NR IX/62/11
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU
z dnia 30 czerwca 2011r.
w sprawie wysokości i szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom niektórych składników
wynagrodzenia oraz innych świadczeń
Na podstawie art. 30 ust. 6 pkt 1, 2, art. 54 ust. 7
ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.1) oraz
§ 5 i 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy
(Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.2) uchwala się
Regulamin
określający wysokość dodatku za wysługę lat, dodatku motywacyjnego i funkcyjnego oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, a także
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe
zasady jego przyznawania i wypłacania, wysokość
i warunki wypłacania dodatku za warunki pracy.
Rozdział 1
Postanowienia wstępne
§ 1. Regulamin określa wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom:
1) dodatków płacowych:

a) za wysługę lat,
b) motywacyjnego,
c) funkcyjnego,
d) za warunki pracy;
2) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźne zastępstw.
3) nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:
1) Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć
ustawę z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 97,
poz. 674 z późn. zm.);
2) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie
wysokości minimalnych stawek wynagradzania
zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę
w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181
z późn. zm.).
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Rozdział 2
Dodatek za wysługę lat
§ 3. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat, w wysokości określonej w Karcie Nauczyciela.
2. Okres zatrudnienia oraz inne okresy uprawniające do dodatku określa rozporządzenie.
3. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do
wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa
nastąpiło w ciągu miesiąca;
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od
pierwszego dnia miesiąca.
4. Podstawę do ustalenia stażu pracy, od którego
uzależniona jest wysokość dodatku za wysługę lat
stanowią oryginalne dokumenty (świadectwa pracy,
książeczka wojskowa itp.) albo uwierzytelnione odpisy (kopie) tych dokumentów.
5. Decyzje o przysługującym dodatku za wysługę
lat przekazuje sie nauczycielowi w formie pisemnej.
Rozdział 3
Dodatek motywacyjny
§ 4. 1. W szkołach tworzy się dla wszystkich nauczycieli zakładowy odpis na dodatki motywacyjne,
stanowiący 5% sumy rocznego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
2. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku
motywacyjnego jest:
1) uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:
a) uzyskanie przez uczniów z uwzględnieniem
ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktycznowychowawczych potwierdzonych wynikami
klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach,
b) umiejętne rozwiązywani problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,
c) rozpoznanie środowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne działanie na
rzecz potrzebujących szczególnej opieki;
2) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć,
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości
szkolnych,
b) udział w komisjach konkursach i innych,
c) opiekowanie się organizacjami uczniowskimi
działającymi w szkole,

Poz. 1697
d) aktywny udział w realizowaniu innych zadań
statutowych szkoły;

3) wprowadzenie
innowacji
pedagogicznych,
skutkujących efektami w procesie kształcenia
i wychowania;
4) szczególnie efektywne wypełnienie zadań
i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem;
5) realizowanie w szkole zadań edukacyjnych,
wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej.
3. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może być wyższy niż 20% jego wynagrodzenia zasadniczego.
4. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas
określony, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż
jeden rok szkolny.
5. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli oraz okres, na jaki został przyznany ustala
dyrektor.
6. Wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektora oraz okres, na jaki został przyznany ustala Burmistrz Międzyrzecza.
7. Przyznanie nauczycielowi dodatku motywacyjnego uzależnione jest od przepracowania
w szkole, co najmniej 4 miesięcy.
Rozdział 4
Dodatek funkcyjny
§ 5. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora przysługuje dodatek funkcyjny
w wysokości:
a) w szkołach od 4 do 10 oddziałów od 40% do
70%,
b) w szkołach od 11 do 20 oddziałów od 60% do
100%,
c) w szkołach od 21 i więcej oddziałów od 70%
do 100%,
stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela stażysty z tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym.
2. Dyrektorowi zespołu szkół zwiększa się przysługujący dodatek funkcyjny ustalony zgodnie z ust.
1 lit. a. o 10% stawki minimalnego wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela stażysty z tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym.
3. Dyrektorowi szkoły z filią zwiększa się dodatek
funkcyjny ustalony zgodnie z ust. 1 lit. a. o 5% stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym.
4. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko wicedyrektora przysługuje dodatek funkcyjny.
Wysokość dodatku funkcyjnego dla wicedyrektorów
ustala dyrektor w wysokości nie wyższej niż 60%
dodatku funkcyjnego dyrektora w danej szkole.
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5. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi z tytułu wykonywania zadań:
1) opiekuna stażu – w wysokości 3,5%, maksymalnie za 3 osoby;
2) wychowawcy klasy lub grupy – w wysokości:
a) w szkole podstawowej – 6,5%,
b) w gimnazjum – 8%,
c) w przedszkolu – 5%
stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela stażysty z tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym.
6. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska lub
funkcji, o których mowa w ust. 1 – 5, a jeżeli powierzenie stanowiska nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
Rozdział 5
Dodatek za warunki pracy
§ 6. 1. Nauczycielom wykonującym pracę w warunkach trudnych, uciążliwych dla zdrowia przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy.
2. Wysokość dodatku za warunki pracy, za każdą
efektywnie przepracowaną godzinę, wynosi:
a) nauczycielom prowadzącym zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze – 40%
b) nauczycielom prowadzącym zajęcia w oddziale zorganizowanym w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu
– 20%
stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela stażysty z tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym.

Poz. 1697

3. Miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru
zajęć nauczyciela ustala się mnożąc tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć
do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny
liczy się za pełną godzinę.
4. Nauczycielowi, któremu przydzielono zajęcia
realizowane według różnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć, należy każdą jego godzinę przeliczyć proporcjonalnie do rodzaju prowadzonych zajęć i ich wymiaru godzin. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie
w tygodniu, o którym mowa w ust. 1, nie może być
większa niż liczba godzin przydzielonych w arkuszu
organizacji.
§ 8. 1. Do wynagrodzenia za godziny doraźnych
zastępstw, powierzonych nauczycielowi zgodnie
z jego kwalifikacjami, stosuje się odpowiednio § 6.
2. W razie zastępstwa nieobecnych nauczycieli
zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin za
faktycznie zrealizowane godziny zastępstw przysługuje wynagrodzenie według zasad ustalonych jak
dla godzin ponadwymiarowych.
Rozdział 7
Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
§ 9. 1. W szkołach w miejscowościach do 5000
mieszkańców, nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie mniejszym niż połowa etatu, posiadającemu kwalifikacje do zajmowanego stanowiska,
przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
Wysokość dodatku, w zależności od liczby osób
w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:
1) przy jednej osobie w rodzinie – 70,00zł;
2) przy dwóch osobach w rodzinie – 85,00zł,
3) przy trzech osobach w rodzinie – 100,00zł;

3. Dodatek dla nauczyciela ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora Burmistrz Międzyrzecza.

4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie –
115,00zł.

Rozdział 6

2. Do członków rodziny, o których mowa w ust. 1
zalicza się nauczyciela oraz wspólnie zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci i rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz
godziny doraźnych zastępstw
§ 7. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku
za warunki pracy.
2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc sumę stawki przysługującego nauczycielowi wynagrodzenia zasadniczego
i dodatku za warunki pracy przez miesięczną liczbę
godzin, obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego
dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych
lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin
ponadwymiarowych nauczyciela.

3. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem przysługuje tylko jeden
dodatek, w wysokości określonej w ust. 1. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie
wypłacał ten dodatek.
4. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela,
a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 3,
na ich wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek
przyznaje dyrektor, a dyrektorowi Burmistrz Międzyrzecza.
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5. Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:
1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, którym nauczyciel złożył wniosek
o jego przyznanie.
6. Dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie
wykonywania pracy, a także w okresach:
1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje
wynagrodzenie,
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego.
Rozdział 8
Postanowienia końcowe
§ 10. Projekt regulaminu został uzgodniony za
związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli
Gminy Międzyrzecz.

Poz. 1697, 1698

§ 11. Traci moc uchwała Nr XCIV/297/10 Rady
Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 11 marca 2010r.
(Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
Nr 45, poz. 648).
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Gądek
___________________________________________
1

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006r.
Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600; z 2007r. Nr 17, poz. 95,
Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176,
poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821; z 2008r. Nr 145,
poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 1, poz. 1, Nr 56,
poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz.1650
i Nr 219, poz. 1706.
2
Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2006r. Nr 43, poz. 293; z 2007r. Nr 56, poz. 372 oraz
z 2008r. Nr 42, poz. 257, z 2009r. Nr 52, poz.422
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UCHWAŁA NR X/74/11
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE
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 zmiany: z 2002r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz 1203, z 2005r. Nr 172,
poz. 144 i Nr 175, 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. 1241 oraz z 2010r. Nr 28,
poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106,
poz. 675) oraz art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego
2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat (Dz. U.
z 2011r. Nr 45, poz. 235) Rada Miejska w Sławie
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się opłatę za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzony przez Burmistrza Sławy w wysokości 70,00 PLN.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sławy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Aleksander Polański

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 85

– 8175 –

Poz. 1699, 1700

1699
16 99

UCHWAŁA NR X/75/11
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE
z dnia 30 czerwca 2011r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiar obniżek oraz zwolnień od tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmującym stanowiska kierownicze
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 159 ze zm.) oraz art. 42 ust. 7
pkt 2 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.
Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674
ze zm.) Rada Miejska w Sławie, uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Sławie
Nr XXXIX/261/09 z dnia 27 maja 2009r. w sprawie
zasad udzielania i rozmiar obniżek oraz zwolnień od
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycieli zajmującym stanowiska kierownicze (Dz. Urz. Nr 78, poz. 1063) wprowadza się następujące zmiany:

1) „ w § 1 ust. 2 dodaje się w tabeli Lp. pkt. 8
w brzmieniu:
„stanowisko kierownicze – Kierownik międzyszkolnego ośrodka sportowego, tygodniowy wymiar obniżki godzin zajęć – 14.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sławy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 września 2011r.
Przewodniczący Rady
Aleksander Polański
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UCHWAŁA NR X/78/11
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE
z dnia 30 czerwca 2011r.
w sprawie: zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym w mieście Sława oraz w miejscowościach: Krzepielów,
Krążkowo i Lubogoszcz do kategorii dróg gminnych
Na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) i po zasięgnięciu
opinii Zarządu Powiatu we Wschowie uchwala się
co następuje:
§ 1. Do kategorii dróg gminnych o znaczeniu lokalnym zalicza się drogi położone na terenie
1. miasto Sława:
dz. Nr ew. 347/1, 545/2 – ul. Waryńskiego
od skrzyżowania z drogą wojewódzką
Nr 278 ul. Odrodzonego Wojska Polskiego
oraz dz. Nr ew. 568 ul. Pl. Rynek,
dz. Nr ew. 652/4 – ul. Głogowska jako ciąg
komunikacyjny łączący drogę wojewódzką
Nr 278 z drogą gminną Nr 102934F
ul. Głogowska o długości 0,330km.
/zał. Nr 1/.
2. Krzepielów
dz. Nr ew. 406 od skrzyżowania z drogą
wojewódzką Nr 319 do skrzyżowania

z drogą powiatową Nr 1011F o długości
0,450km. /zał. Nr 2/.
3. Krążkowo
dz. Nr ew. 524/3, 526/2 od i do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1011F o długości 0,525km. /zał. Nr 3/.
4. Lubogoszcz
dz. Nr ew. 874 – ul. Bursztynowa od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 278 do
skrzyżowania z drogą gminną Nr 005013F
o długości 0,785km. /zał. Nr 4/.
§ 2. Lokalizację dróg przedstawia załącznik graficzny Nr 1 – 4 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sława.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Aleksander Polański
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr X/78/11
Rady Miejskiej w Sławie
z dnia 30 czerwca 2011 r.
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do uchwały Nr X/78/11
Rady Miejskiej w Sławie
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UCHWAŁA NR IX/49/2011
RADY GMINY SŁOŃSK
z dnia 30 czerwca 2011r.
w sprawie opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową Przedszkola Samorządowego
w Słońsku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
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 ze zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Usługi świadczone przez Przedszkole Samorządowe prowadzone przez Gminę Słońsk, zwane
dalej Przedszkolem, w zakresie podstawy programowej określonej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r.w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych
typach szkół (Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz. 17) są realizowane bezpłatnie w wymiarze pięciu godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do
piątku w godzinach od 8.00 do 13.00.
§ 2. Za zajęcia świadczone przez Przedszkole ponad czas realizacji podstawy programowej, a obejmujące następujące zajęcia opiekuńczo – wychowawcze i dydaktyczne:
1) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój
psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka,
2) zabawy aktywizujące oraz badawczo – rozwijające zainteresowania otaczającym światem,
3) zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze i inne, rozwijające zdolności dzieci oraz zaspakajające ich potrzebę aktywności i zainteresowania,
4) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój
fizyczny dziecka.
ustala się opłatę za 1 godzinę realizacji tych zajęć
w wysokości 2 zł i nalicza się ją za każdą rozpoczętą
godzinę ponad czas realizacji podstawy programowej.
§ 3. 1. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalana jest na podstawie stawki
godzinowej, o której mowa w § 2, oraz deklarowanej
przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka
liczby godzin pobytu dziecka w Przedszkolu ponad
czas realizacji podstawy programowej.
2. Opłata miesięczna za świadczenia wykraczające poza podstawę programową nie podlega zwro-

towi w przypadku nieobecności dziecka w Przedszkolu.
§ 4. Zakres świadczeń, zasady pobierania opłat
miesięcznych za świadczenia, termin obowiązywania umowy oraz warunki jej wypowiadania, określa
umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy Dyrektorem Zespołu Szkół w Słońsku a rodzicami lub
prawnymi opiekunami dziecka.
§ 5. W przypadku nie odbierania dziecka
w określonych godzinach, zgodnie z umową, o której mowa w § 4, opłata za każdą rozpoczętą godzinę
dodatkowego pobytu wynosi 5zł.
§ 6. 1. Opłata o której mowa w § 2 nie obejmuje
kosztów wyżywienia dziecka.
2. Odpłatność za wyżywienie dziecka ustala Dyrektor Zespołu Szkół w Słońsku w porozumieniu
z organem prowadzącym, na poziomie kosztów zakupu surowców spożywczych niezbędnych do przygotowania posiłku.
3. Miesięczna opłata za wyżywienie ustalona
zgodnie z ust. 2, ulega stosownemu obniżeniu
w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu za
każdy dzień, pod warunkiem zawiadomienia przedszkola o niej z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XXVII/193/2005 Rady
Gminy Słońsk z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie
opłat za świadczenia związane z prowadzeniem
przez gminę Przedszkola Samorządowego w Słońsku oraz Uchwała Rady Gminy Słońsk z dnia 31 października 2008r. Nr XXV/166/2008 w sprawie zmiany
uchwały w sprawie opłat za świadczenia związane
z prowadzeniem przez gminę Przedszkola Samorządowego w Słońsku.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół w Słońsku.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym
upłynęło 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Lilla Burkiewicz
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UCHWAŁA NR XIII/91/2011
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE
z dnia 3 sierpnia 2011r.
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Długiem
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9h ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz 1591 z późn. zm.) oraz art. 5c
pkt 1 i art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.) po uzyskaniu opinii Lubuskiego Kuratora Oświaty uchwala się, co następuje:
§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2011 roku likwiduje się
Szkołę Podstawową w Długiem.

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

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

===================================================================================
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UCHWAŁA NR XIII/92/2011
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE
z dnia 3 sierpnia 2011r.
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Lesznie Górnym
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9h ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5c
pkt 1 i art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.) po uzyskaniu opinii Lubuskiego Kuratora Oświaty uchwala się, co następuje:
§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2011 roku likwiduje się
Szkołę Podstawową w Lesznie Górnym.
§ 2. Zlikwidowana Szkoła Podstawowa w Lesznie
Górnym staje się z dniem 1 września 2011 roku filią
Szkoły Podstawowej w Wiechlicach.

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

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 85

– 8182 –

Poz. 1704

1704
170 4

UCHWAŁA NR XIII/67/2011
RADY POWIATU NOWOSOLSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych położonych na terenie miasta Nowa Sól
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz
art. 10 ust. 1 – 3 i art. 6a ust. 2 ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), po
zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego, Głogowskiego, Wschowskiego, Zielonogórskiego, Żagańskiego oraz Prezydenta Miasta Nowej Soli,
w porozumieniu z Zarządem Województwa Lubuskiego, Rada Powiatu Nowosolskiego uchwala, co
następuje:
§ 1. Pozbawia się kategorii dróg powiatowych
następujące drogi położone na terenie miasta Nowa
Sól:
Nr 3401F – ul. Aleja Wolności – relacji
ul. Południowa – Plac Floriana;
Nr 3403F – ul. Bankowa – relacji ul. Zjednoczenia – ul. Gimnazjalna;

Nr 3426F – ul. Kuśnierska – relacji ul. Witosa – Plac Floriana;
Nr 3439F – ul. Szeroka – relacji Pl. Wyzwolenia – Plac Floriana;
Nr 3442F – Plac Floriana – relacji ul. Aleja
Wolności – ul. Szeroka.
§ 2. Szczegółowe położenie i przebieg dróg wymienionych w § 1 jest oznaczone na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Nowosolskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jarosław Suski

Dziennik Urzędowy
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UCHWAŁA NR XIII/68/2011
RADY POWIATU NOWOSOLSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie zaliczenia drogi gminnej położonej na terenie miasta Nowa Sól do kategorii drogi powiatowej.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz
art. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19,
poz. 115 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Zarządu
Powiatu Wolsztyńskiego, Głogowskiego, Wschowskiego, Zielonogórskiego, Żagańskiego oraz Prezydenta Miasta Nowej Soli, w porozumieniu z Zarządem Województwa Lubuskiego, Rada Powiatu Nowosolskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Zalicza się do kategorii drogi powiatowej
drogę gminną położoną na terenie miasta Nowa
Sól, oznaczoną numerem 102346F – ul. Wojska Pol-

skiego od ul. Staszica do węzła S3 (wraz z obszarem
ronda).
§ 2. Szczegółowe położenie i przebieg drogi
wymienionej w § 1 jest oznaczone na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Nowosolskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jarosław Suski
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UCHWAŁA NR XIII/69/2011
RADY POWIATU NOWOSOLSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie w pozbawienia kategorii dróg powiatowych położonych na terenie miasta Nowe Miasteczko
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz
art. 10 ust. 1 – 3 i art. 6a ust. 2 ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), po
zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego, Głogowskiego, Wschowskiego, Zielonogórskiego, Żagańskiego oraz Burmistrza Gminy i Miasta
Nowe Miasteczko, w porozumieniu z Zarządem Województwa Lubuskiego, Rada Powiatu Nowosolskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Pozbawia się kategorii dróg powiatowych
następujące drogi położone na terenie miasta Nowe
Miasteczko:
Nr 3501F – ul. Rynek od ul. Kościuszki do
ul. Kolejowej;
Nr 3502F – ul. Szosa Bytomska od ul. Kościuszki do drogi krajowej Nr 3;
Nr 3503F – ul. Gołaszyn od ul. Moniuszki
do ul. Kolejowej;
Nr 3504F – ul. Kościuszki od drogi krajowej
Nr 3 do ul. Rynek;

Nr 3505F – ul. 9 Maja od ul. Rynek do Placu 1 Maja;
Nr 3506F – ul. Marchlewskiego od drogi
wojewódzkiej Nr 293 wzdłuż rampy kolejowej do drogi gminnej Nr 102508F
ul. Marchlewskiego;
Nr 1038F – ul. Moniuszki od ul. Kościuszki
do ul. Gołaszyn;
Nr 1036F – Plac 1 Maja, ul. 22 Lipca od
ul. 9 Maja do granicy miasta Nowe Miasteczko.
§ 2. Szczegółowe położenie i przebieg dróg wymienionych w § 1 jest oznaczone na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Nowosolskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jarosław Suski
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UCHWAŁA NR XIII/70/2011
RADY POWIATU NOWOSOLSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie zaliczenia drogi gminnej położonej na terenie gminy Nowe Miasteczko do kategorii drogi
powiatowej
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz
art. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19,
poz. 115 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Zarządu
Powiatu Wolsztyńskiego, Głogowskiego, Wschowskiego, Zielonogórskiego, Żagańskiego oraz Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko, w porozumieniu z Zarządem Województwa Lubuskiego, Rada
Powiatu Nowosolskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Zalicza się do kategorii drogi powiatowej
drogę gminną położoną na terenie gminy Nowe
Miasteczko, oznaczoną numerem 003907F – od
skrzyżowania z drogą wojewódzką przez miejsco-

wość Nieciecz do skrzyżowania z drogą krajową
Nr 3 w miejscowości Gołaszyn.
§ 2. Szczegółowe położenie i przebieg drogi
wymienionej w § 1 jest oznaczone na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Nowosolskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jarosław Suski
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UCHWAŁA NR XIII/71/2011
RADY POWIATU NOWOSOLSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej położonej na terenie miasta Kożuchów
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz
art. 10 ust. 1 – 3 i art. 6a ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), po zasięgnięciu
opinii Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego, Głogowskiego, Wschowskiego, Zielonogórskiego, Żagańskiego oraz Burmistrza Kożuchowa, w porozumieniu
z Zarządem Województwa Lubuskiego, Rada Powiatu Nowosolskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Pozbawia się kategorii drogi powiatowej
drogę oznaczoną numerem 3003F na terenie miasta
Kożuchów ul. 1 Maja – od ul. Rynek do ul. Chopina.

§ 2. Szczegółowe położenie i przebieg drogi
wymienionej w § 1 jest oznaczone na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Nowosolskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jarosław Suski
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UCHWAŁA NR XIII/74/2011
RADY POWIATU NOWOSOLSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem
pojazdów
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz
art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.
Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U.
z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Ustala się następujące wysokości opłat za
usunięcie pojazdów z drogi:
a) rower lub motorower – 100zł
b) motocykl – 200zł
c) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do
3,5 t – 440zł
d) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 550zł
e) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 780zł
f)

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 1150zł

g) pojazd przewożący materiały niebezpieczne –
1400zł.
§ 2. 1. Ustala się następujące wysokości opłat za
jedną dobę przechowywania pojazdu:
a) rower lub motorower – 15zł
b) motocykl – 22zł
c) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do
3,5 t – 33zł
d) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 45zł
e) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 65zł
f)

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 120zł

g) pojazd przewożący materiały niebezpieczne –
180zł.
2. Opłatę nalicza się za każdą rozpoczętą dobę
przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym.
§ 3. Ustala się następujące wysokości kosztów
powstałych w związku z wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu, w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu:
a) rower lub motorower – 80zł
b) motocykl – 160zł
c) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do
3,5 t – 352zł
d) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 440zł
e) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 624zł
f)

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 920zł

g) pojazd przewożący materiały niebezpieczne –
1.220zł.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Nowosolskiego.
§ 5. Traci moc uchwała Rady Powiatu Nowosolskiego Nr LI/290/2010 z dnia 29 października 2010r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie
pojazdów z drogi i ich parkowanie na parkingach
strzeżonych.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia
21 sierpnia 2011r.
Przewodniczący Rady
Jarosław Suski
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UCHWAŁA NR X/51/11
RADY POWIATU STRZELECKO-DREZDENECKIEGO
z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości
kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r.,
Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 130a ust. 6 ustawy
z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) Rada Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się wysokość stawek kwotowych
opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi w przypadkach określonych
w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.
Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 108,
poz. 908 ze zm.) w następującej wysokości:
1. rower lub motorower:
1) za usunięcie – 100zł
2) za każdą dobę przechowywania – 15zł.
2. motocykl:
1) za usunięcie – 200 zł
2) za każdą dobę przechowywania – 22zł
3. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t:
1) za usunięcie – 440zł
2) za każdą dobę przechowywania – 33zł.
4. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej
3,5 t do 7,5 t:
1) za usunięcie – 550zł
2) za każdą dobę przechowywania – 45zł.
5. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej
7,5 t do 16 t:
1) za usunięcie - 780zł
2) za każdą dobę przechowywania – 65zł.
6. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej
16 t:
1) za usunięcie – 1150zł

2) za każdą dobę przechowywania – 120zł.
7. pojazdy przewożące materiały niebezpieczne:
1) za usunięcie – 1400zł
2) za każdą dobę przechowywania – 180zł.
§ 2. Ustala się wysokość stawek kwotowych
kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia
pojazdu spowodowało powstanie tych kosztów:
1. rower lub motorower – 50zł
2. motocykl – 100zł
3. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t
– 220zł
4. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 275zł
5. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,7 t do 16 t – 390zł
6. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 575zł
7. pojazd przewożący materiały niebezpieczne –
700zł.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XLIX/249/10 z dnia
16 września 2010r. w sprawie wysokości opłat za
usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie usuniętego
pojazdu.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
21 sierpnia 2011r.
Przewodniczący Rady
Wiesław Rosiński
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UCHWAŁA NR IX/60/2011
RADY POWIATU ŻARSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze
oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych
w art. 42 ust. 7 pkt 3 - Karta Nauczyciela, w tym nauczycieli prowadzących kształcenia w formie zaocznej,
nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 42 ust. 6
i 7 pkt 2 i 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U.
z 2006r. Nr 97, poz. 674, ze zm.) Rada Powiatu Żarskiego uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się dla nauczycieli szkół i placówek
Powiatu Żarskiego zasady udzielania i rozmiar zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska
kierownicze w szkołach i placówkach, zasady zwal-

niania ich od obowiązku realizacji tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska
kierownicze w szkołach, obniża się tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych. Obniżony obowiązkowy wymiar godzin zajęć wynosi:

Lp.

Stanowisko

1

2
Dyrektor szkoły (zespołu, ośrodka) każdego typu (z wyłączeniem szkoły artystycznej), liczącej:
- do 8 oddziałów
- 9 -16 oddziałów
- 17 i więcej oddziałów
Jeden Wicedyrektor szkoły (zespołu, ośrodka):
- 12 – 14 oddziałów
- powyżej 15 oddziałów
Dwóch Wicedyrektorów szkoły (zespołu, ośrodka) :
- 15-22 oddziałów
- 23 i więcej oddziałów
Kierownik warsztatu szkolnego, szkolenia praktycznego we wszystkich typach szkół:
Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Wicedyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Kierownik internatu w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, liczącym:
- do 70 wychowanków,
- powyżej 70 wychowanków.
Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury.

1.

2.
3.
4.

5.

3. W szkole (zespole, ośrodku) w którym znajduje się Ośrodek Doskonalenia i Dokształcania Zawodowego ilość kursantów przelicza się na ilość oddziałów w następujący sposób:
a) do 100 kursantów w ciągu roku szkolnego – 1
oddział
b) od 101 do 200 kursantów w ciągu roku szkolnego – 2 oddziały

Tygodniowy wymiar
zajęć
3

8
5
3
9
7
10
8
10
10
14

10
8
8

c) powyżej 201 kursantów w ciągu roku szkolnego – 3 oddziały.
4. Organ prowadzący szkołę, może w uzasadnionych przypadkach zwolnić dyrektora szkoły od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin
zajęć określonego w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela,
jeżeli warunki funkcjonowania szkoły powodują
znaczne zwiększenie zadań dyrektora. Zwolnienie to
obowiązuje w określonym czasie i jest równoznaczne z rezygnacją z godzin ponadwymiarowych. Pozo-
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stały czas pracy osób na stanowiskach kierowniczych nie jest normowany.
5. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska
funkcyjne (kierownicze) w szkołach, organ prowadzący szkołę może przydzielić godziny ponadwymiarowe w wymiarze nie przekraczającym 3 godzin tygodniowo, chyba że z planów nauczania przedmiotu
wynika potrzeba przydzielenia większej liczby godzin.
6. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko
funkcyjne (kierownicze) w szkole, może realizować
zajęcia w innych placówkach po zakończeniu pracy
w danym dniu w szkole macierzystej.

Poz. 1711

wierzono te stanowiska, z tym że obowiązuje on
tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.
§ 2. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z dziećmi, młodzieżą i słuchaczami szkół i placówek oświatowych
oraz na rzecz dzieci i ich rodzin przez nauczycieli nie
wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia
26 stycznia 1982r. ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) zatrudnionych
w pełnym wymiarze godzin ustala się wg następujących norm:

7. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z ust. 2 odnosi
się również do nauczycieli zajmujących stanowiska
kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym po-

Stanowisko

Obowiązkowy tygodniowy
wymiar godzin

Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, doradcy zawodowi zatrudnieni
w szkołach i placówkach oświatowych

20

2. Przez zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub
opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z dziećmi,
młodzieżą oraz na rzecz ich rodzin przez nauczycieli
wymienionych w tabeli należy rozumieć zajęcia grupowe i indywidualne, wynikające z realizacji zadań
diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych, profilaktycznych i korekcyjnych.
§ 3. 1. Ustala się obowiązkowy wymiar godzin
zajęć nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze
godzin w kształceniu w formie zaocznej. Wynosi on
rocznie 648 godzin.
2. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w szkołach
kształcących w formie zaocznej zalicza się:
1) godziny wykładów, konsultacji, ćwiczeń,
2) faktycznie zrealizowane godziny, tj.:
poprawiania i oceniania pisemnych prac
kontrolnych i egzaminacyjnych, licząc poprawianie trzech prac za 1 godzinę zajęć,
innych zajęć pedagogicznych realizowanych ze słuchaczami przez pełnozatrudnionego nauczyciela w formach udokumentowanych w wymiarze nie przekraczającym 50 godzin rocznie; dla nauczycieli
niepełnozatrudnionych wymiar tych zajęć
ulega stosownemu zmniejszeniu,
3) godziny przeprowadzania egzaminów ustnych,
licząc czterech egzaminowanych za 1 godzinę
zajęć.
3. Do celów obliczania obowiązkowego wymiaru
godzin dydaktycznych przez godzinę wykładów,
ćwiczeń i konsultacji należy rozumieć jednostkę
45 minut, przez godzinę zajęć pozostałych zajęć –
60 minut.

4. Do ustalenia obowiązującego pensum dla nauczycieli ustala się uśrednioną liczbę 36 tygodni
w danym roku szkolnym. W oddziałach, w których
zajęcia dydaktyczne, kończą się w różnym terminie,
uśrednia się liczbę tygodni:
a) w klasach maturalnych – 30 tyg.
b) w ostatnich klasach zasadniczej szkoły zawodowej i policealnej dla młodzieży – 35 tygodni,
c) w klasach, w których realizowana jest praktyka zawodowa – 32 tygodnie albo 33 tygodnie
(zgodnie z programem nauczania w danym
zawodzie),
d) w klasach zasadniczej szkoły zawodowej,
w których wszyscy uczniowie realizują kursy
w tym samym terminie – 32 tyg.
5. Rozliczanie godzin dydaktycznych nauczyciela
zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin w szkole
kształcącej w formie zaocznej następuje w każdym
semestrze. W okresie semestru nauczyciel obowiązany jest zrealizować połowę rocznego wymiaru
godzin zajęć. Za podstawę rozliczenia przyjmuje się
wg zapisów w dzienniku lekcyjnym, odbyte godziny
zajęć, godziny nieusprawiedliwionej obecności
w pracy i godziny niezrealizowane z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.
6. Odbyte godziny zajęć wymienione w pkt 3
oraz godziny zajęć wynikające z planu nauczania,
lecz nie zrealizowane z przyczyn leżących po stronie
pracodawcy przekraczające połowę rocznego wymiaru, są godzinami ponadwymiarowymi.
§ 4. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze, realizujących w ramach stosunku pracy
obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin ustala
się proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby
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realizowanych przez nauczycieli zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

6. Dyrektor informuje nauczycieli o przydziale
godzin zajęć przed rozpoczęciem roku szkolnego.

2. W celu ustalenia tygodniowej liczby obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli przedmiotów o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze z zajęć „W” należy stosować wzór:

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Żarskiego.

W = (x1 + x2 +…): [ (x1: y1) + (x2: y2) +…]
gdzie:
- x1, x2...- oznacza ilość godzin poszczególnych
stanowisk przydzielona nauczycielowi w arkuszu
organizacji szkoły,
- y1, y2...- oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych
i wychowawczych określoną dla danych stanowisk
w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
3. Uzyskany z obliczeń wynik, o którym mowa
w pkt 2, zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że poniżej 0,5 godziny pomija się, a co najmniej
0,5 godziny przyjmuje się za pełną godzinę.
4. Wszystkie godziny realizowane powyżej tak
ustalonego pensum stanowią zgodnie z art. 35 ust. 2
ustawy Karta Nauczyciela, godziny ponadwymiarowe.
5. Obowiązkowy pełny wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
nauczycieli zobowiązanych do pracy w innej szkole
lub w szkole zaocznej, w celu uzupełnienia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, ustala się wg zasad określonych w pkt. 2 i 3.

§ 6. Tracą moc uchwała Nr VII/52/2007 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 17 kwietnia 2007r. w sprawie
ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli realizowanych w ramach
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk
o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin a także zasad zaliczania do wymiaru godzin
poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym oraz
uchwała Nr XXI/137/2004 Rady Powiatu Żarskiego
z dnia 31 sierpnia 2004r zmieniająca uchwałę
Nr XX/135/2000 Rady Powiatu w Żarach z dnia
14 września 2000r w sprawie czasu pracy nauczyciela zatrudnionego na stanowisku kierowniczym oraz
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
pedagogów i psychologów szkolnych i uchwała
Nr XX/135/2000 Rady Powiatu w Żarach z dnia
14 września 2000r. w sprawie czasu pracy nauczyciela zatrudnionego na stanowisku kierowniczym
oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów i psychologów szkolnych.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 września 2011r.
Przewodniczący Rady
Janusz Dudojć
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UCHWAŁA NR IX/71/2011
RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2011r.
w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Powiatu Zielonogórskiego
Na podstawie art. 12 pkt. 1 w związku z art. 2 ust. 4
ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.
zm.), w Statucie Powiatu Zielonogórskiego (Dz. Urz.
Woj. Lub. Nr 119 z 2001r. poz. 855 z późn. zm.),
uchwala się, co następuje:
§ 1. W „załączniku Nr 4 do Statutu Powiatu Zielonogórskiego wprowadza się następujące zmiany:
1. wykreśla się pozycję: „III. GOSPODARSTWA
POMOCNICZE POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO
1) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze”;
2. w „Wykazie Powiatowych Jednostek Organizacyjnych” dodaje się:

a) poz. 18 w brzmieniu: „Powiatowy Ośrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Zielonej Górze”;
b) poz. 19 w brzmieniu: „Powiatowy Zespół do
Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Zielonej Górze”.
§ 2. ”Załącznik Nr 4 Statutu Powiatu Zielonogórskiego” w nowym jednolitym brzmieniu stanowi
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Edwin Łazicki
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Załącznik Nr 4
Statutu Powiatu Zielonogórskiego

I. WYKAZ POWIATOWEJ ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ
1) Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
2) Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
3) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zielonej Górze
4) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze
5) Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze
6) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze
II. WYKAZ POWIATOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
1) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie
2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze
3) Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
4) Dom Pomocy Społecznej w Bełczu
5) Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie
6) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie
7) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czerwieńsku
8) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulechowie
9) Zespół Szkół Specjalnych w Wojnowie przy Szpitalu Rehabilitacyjno-Leczniczym dla Dzieci Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wojnowie
10) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie
11) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
12) Zespół Szkół Specjalnych im. Kawalerów Maltańskich w Zaborze przy Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży
13) Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku
14) Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie
15) Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy
16) Szpital Rehabilitacyjno-Leczniczy dla Dzieci Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wojnowie
17) Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg z siedzibą w Cigacicach
18) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze
19) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze.

===================================================================================
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Aneks NR 3
z dnia 28 lipca 2011r.
do Porozumienia Międzygminnego z dnia 7 czerwca 2006r. w sprawie wspólnego zagospodarowania
i unieszkodliwiania odpadów
Zawarty pomiędzy:

2. Gminą Zielona Góra, reprezentowaną przez:

1. Miastem Zielona Góra, reprezentowanym przez:

Mariusza Zalewskiego – Wójta Gminy przy kontrasygnacie Elżbiety Łuczak-Kumorek – Skarbnika
Gminy

Janusza Kubickiego – Prezydenta Miasta przy kontrasygnacie Emilii Wojtuściszyn – Skarbnika Miasta
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3. Gminą Sulechów, reprezentowaną przez:
Romana Rakowskiego – Burmistrza Sulechowa przy
kontrasygnacie Ireny Kohler – Skarbnika Miasta
4. Gminą Czerwieńsk, reprezentowaną przez:

Poz. 1713
mi gminami instalacji i urządzeń do odzysku
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z terenu Gmin objętych porozumieniem, jako zadań
własnych tych Gmin.

5. Gminą Świdnica, reprezentowaną przez:

2. Wykonawcą powierzonych miastu Zielona Góra zadań jest Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Zielonej Górze, który powierzone zadania zobowiązany jest wykonywać
w sposób należyty.

Adama Jaskulskiego – Wójta Gminy przy kontrasygnacie Marii Sosnowskiej – Skarbnika Gminy

3. Dodatkowo uczestnicy porozumienia zobowiązują się do:

6. Gminą Zabór, reprezentowaną przez:

wzajemnego uzgadniania planów gospodarki odpadami dla miast Zielona Góra, Czerwieńsk,
Sulechów oraz gmin Czerwieńsk, Sulechów,
Świdnica, Zielona Góra, Dąbie, Zabór w części
dotyczącej wspólnego zagospodarowywania
i unieszkodliwiania odpadów,

Piotra Iwanusa – Burmistrza Miasta przy kontrasygnacie Urszuli Napierały – Skarbnika Gminy

Andrzeja Bukowieckiego – Wójta Gminy przy kontrasygnacie Jadwigi Konaszyk – Skarbnika Gminy
7. Gminą Dąbie, reprezentowaną przez:
Krystynę Bryszewską – Wójta Gminy przy kontrasygnacie Beaty Jankowieckiej – Skarbnika Gminy.
§ 1. Działając na podstawie § 10 Porozumienia
Międzygminnego z dnia 7 czerwca 2006r. w sprawie
wspólnego zagospodarowania i unieszkodliwiania
odpadów, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych
Aneksem Nr 1 z dnia 28 kwietnia 2008r. oraz Aneksem Nr 2 z dnia 19 maja 2011r., wprowadza się do
treści porozumienia następujące zmiany:
1. Dotychczasowy § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1. Gminy Zielona Góra, Sulechów, Czerwieńsk, Świdnica, Zabór, Dąbie powierzają,
a Miasto Zielona Góra przyjmuje wykonanie zadań publicznych w zakresie zapewniania budowy, utrzymania i eksploatacji wspólnych z inny-

wspólnego finansowania zadań inwestycyjnych związanych z przygotowaniem i realizacją
poszczególnych zadań objętych uzgodnionymi
planami gospodarki odpadami.”
§ 2. Aneks podpisano w dziewięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron, jeden dla zakładu oraz jeden celem publikacji.
§ 3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 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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