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Uchwała Rady Gminy Niegosławice Nr VII/40/2011 z dnia 27 maja
2011r. w sprawie określenia warunków, rodzaju świadczeń i sposobu
przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych
w szkołach prowadzonych przez Gminę Niegosławice

8201

Uchwała Rady Gminy Bogdaniec Nr V/29/2011 z dnia 2 czerwca 2011r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego oraz
opłat obowiązujących na Cmentarzu Komunalnym w Gminie Bogdaniec

8203

Uchwała Rady Gminy Bogdaniec Nr V/30/2011 z dnia 2 czerwca 2011r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków
zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego
funkcjonowania

8207

Uchwała Rady Miejskiej w Kargowej Nr 0007.46.2011 z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kargowa

8209

Uchwała Rady Miejskiej w Kargowej Nr 0007.49.2011 z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.31.2011 Rady Miejskiej
w Kargowej z dnia 29 marca 2011r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kargowej

8216

Uchwała Rady Miejskiej w Kargowej Nr 0007.51.2011 z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy
Kargowa

8217

Uchwała Rady Miejskiej w Kargowej Nr 0007.52.2011 z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na
usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kargowa

8217

Uchwała Rady Gminy Żary Nr IX/51/11 z dnia 16 czerwca 2011r.
w sprawie założenia przedszkola publicznego w Grabiku

8219

Uchwała Rady Gminy Żary Nr IX/53/11 z dnia 16 czerwca 2011r.
w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej

8227

Uchwała Rady Gminy Żary Nr IX/58/11 z dnia 16 czerwca 2011r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/40/11 w sprawie określenia zasad
udzielania dotacji z budżetu Gminy Żary na budowę przydomowych
oczyszczalni ścieków, zbiorników na gnojówkę i płyt gnojowych

8229

Uchwała Rady Gminy Żary Nr IX/59/11 z dnia 16 czerwca 2011r.
w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kadłubia

8229

Uchwała Rady Gminy Żary Nr IX/60/11 z dnia 16 czerwca 2011r.
w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Lubanice

8230

Uchwała Rady Gminy Żary Nr IX/61/11 z dnia 16 czerwca 2011r.
w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Lubomyśl

8230

Uchwała Rady Gminy Żary Nr IX/62/11 z dnia 16 czerwca 2011r.
w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Łaz

8231
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Uchwała Rady Miejskiej w Małomicach Nr IX/42/2011 z dnia
17 czerwca 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
oraz reklam wynikającego z przedsięwzięń nie realizowanych przez
Gminę Małomice

8231

Uchwała Rady Gminy Stare Kurowo Nr VIII/41/2011 z dnia 17 czerwca
2011r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia jednostki pod nazwą
Gminny Ośrodek Kultury w Starym Kurowie

8232

Uchwała Rady Gminy Stare Kurowo Nr VIII/42/2011 z dnia 17 czerwca
2011r. w sprawie: opłat za ustawianie reklam i tablic informacyjnych
oraz zasad ich umieszczania

8233

Uchwała Rady Gminy Stare Kurowo Nr VIII/46/2011 z dnia 17 czerwca
2011r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

8234

Uchwała Rady Gminy Deszczno Nr XI/86/2011 z dnia 20 czerwca
2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w gminie Deszczno – obręby Karnin i Deszczno

8235

Uchwała Rady Miejskiej w Sulęcinie Nr IX/55/11 z dnia 20 czerwca
2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

8243

Uchwała Rady Miejskiej w Sulęcinie Nr IX/61/11 z dnia 20 czerwca
2011r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu świetlic wiejskich”

8244

Uchwała Rady Miejskiej w Witnicy Nr XIII/64/2011 z dnia 30 czerwca
2011r. w sprawie wprowadzenia na terenie wsi Dąbroszyn czasowego
zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych

8247
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Uchwała Rady Powiatu Żagańskiego Nr VII.4.2011 z dnia 21 czerwca
2011r. w sprawie określenia zasad, sposobów i trybu udzielania ulg
w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,
powstałych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Żagańskiemu

8248

Uchwała Rady Powiatu Żagańskiego Nr VII.6.2011 z dnia 21 czerwca
2011r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół
prowadzonych przez Powiat Żagański

8250

Uchwała Rady Powiatu Żagańskiego Nr VII.7.2011 z dnia 21 czerwca
2011r. w sprawie zasad udzielenia i rozliczania dotacji celowej z budżetu powiatu dla przedsięwzięń związanych z ochroną środowiska

8252

Uchwała Rady Powiatu Słubickiego Nr IX/67/11 z dnia 28 czerwca
2011r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Słubickiego

8260

Uchwała Rady Powiatu Słubickiego Nr IX/69/11 z dnia 28 czerwca
2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych
z usunięciem i przechowaniem pojazdów w latach 2011 – 2012

8261

Uchwała Rady Powiatu Słubickiego Nr IX/70/11 z dnia 28 czerwca
2011r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słubickiego na 2011 rok

8262

Uchwała Rady Powiatu Międzyrzeckiego Nr VIII/52/11 z dnia
29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz wysokości kosztów usuwania i przechowywania pojazdów

8270
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UCHWAŁA NR VII/40/2011
RADY GMINY NIEGOSŁAWICE
z dnia 27 maja 2011r.
w sprawie określenia warunków, rodzaju świadczeń i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Niegosławice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz 1591 z późn. zm.) oraz
art. 72 ust. 1 i art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U.
z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Przeznacza się środki finansowe w wysokości 0,3% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w danym roku kalendarzową na pomoc zdrowotną nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.
§ 2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1,
określone są w planie finansowym Gminy Niegosławice.
§ 3. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1
nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym nie
przechodzą na rok następny.
§ 4. Regulamin funduszu zdrowotnego stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały określa
wysokośń środków finansowych z przeznaczeniem
na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz rodzaje
przyznawanych świadczeń, warunki i sposób ich
przyznawania. Pomoc przyznawana jest na wniosek,
którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Leszek Kocik

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VII/40/2011
Rady Gminy Niegosławice
z dnia 27 maja 2011r.
Regulamin Funduszu Zdrowotnego
§ 1. 1. Fundusz zdrowotny tworzą środki finansowe, o których mowa w § 1 uchwały wyodrębnione
w budżecie Gminy Niegosławice w kwocie
4.400,00zł. w 2011 roku.
2. Podział środków, o których mowa w ust. 1 będzie następował do ich wyczerpania w danym roku
przy uwzględnieniu następującego podziału:

1) Szkoła
Podstawowa
w
Gościeszowicach
- 3.000,00zł. (słownie: trzy tysiące złotych)
2) Gimnazjum w Przecławiu – 1.400,00zł. (słownie:
jeden tysiąc czterysta złotych)
3. Wysokośń środków określona § 1. 1 planowana corocznie w budżecie Gminy Niegosławice zgodnie z § 1 uchwały podawana będzie w formie pisemnej dla dyrektorów szkół po zatwierdzeniu budżetu.
§ 2. Do korzystania z funduszu uprawnieni są:
a) nauczyciele zatrudnieni w placówkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę
Niegosławice w wymiarze co najmniej
½ pełnego obowiązującego wymiaru godzin
zajęń dydaktyczno-wychowawczych.
b) nauczyciele wymienieni w art. 72 ust. 4
ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta
Nauczyciela
§ 3. 1. Pomoc zdrowotna udzielana jest jako bezzwrotna zapomoga pieniężna i przyznawana jest
w formie refundacji poniesionych przez nauczyciela
kosztów związanych z:
1) zakupem leków, środków higienicznych;
2) opłatami za świadczenie usług medycznych lub
rehabilitacyjnych;
3) kosztów przejazdu bezpośrednio związanych
z pomocą zdrowotną;
4) zakupem sprzętu do rehabilitacji, korekcji,
umożliwiającego pracę oraz niezbędnego do
przeprowadzenia zalecanego przez lekarza
leczenia lub rehabilitacji.
2. Pomoc zdrowotna może byń udzielana dwa
razy w roku kalendarzowym. W szczególnie
uzasadnionych przypadkach pomoc zdrowotna
może byń przyznana częściej.
§ 4. Wniosek o przyznanie nauczycielowi zasiłku
zdrowotnego, wraz z wymaganymi załącznikami,
może złożyń:
a) nauczyciel oraz wymienieni w art. 72 ust. 4
ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta
Nauczyciela,
b) przełożony nauczyciela, po uzyskaniu zgody
zainteresowanego,
c) opiekun prawny, jeżeli nauczyciel nie jest
zdolny osobiście do określonych czynności
w tym zakresie.
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§ 5. 1. Środkami na pomoc zdrowotną dysponuje i przyznaje dyrektor Szkoły.

c) dokumenty potwierdzające dochód członków
rodziny

2. Wnioski składa się do dyrektora szkoły w której nauczyciel pracuje, w przypadku nauczycieli
emerytów, rencistów i pobierających świadczenie
kompensacyjne - do dyrektora szkoły która była
ostatnim miejscem pracy nauczyciela przed przejściem na emeryturę, rentę lub świadczenie kompensacyjne.

d) inne.
6. Wniosków, które nie zawierają dokumentów
określonych w § 5 ust. 5 nie rozpatruje się.
7. Wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej
składa się do dyrektora szkoły w terminie do
15 czerwca oraz 15 listopada danego roku.

3. Wnioski nauczycieli mogą byń opiniowane
przez komisję, jeżeli organ taki zostanie powołany
na mocy statutu szkoły.

8. Wnioski o przyznanie pomocy rozpatruje się
w okresie jednego miesiąca od upływu ostatecznych
terminów na ich złożenie określonych w ust. 7

4. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 2 do
Uchwały Rady Gminy Niegosławice Nr VII/40/2011
z dnia 27 maja 2011r.

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
wniosek może byń rozpatrzony w innym terminie.

5. Dokumentacja dołączona do wniosku obejmuje:

10. Wysokośń udzielonej pomocy zdrowotnej nie
może przekroczyń wysokości udokumentowanych
wydatków na świadczenia określone w § 3.

a) aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie
zdrowia;
b) dokumenty
potwierdzające
koszty leczenia;

poniesione
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VII/40/2011
Rady Gminy Niegosławice
z dnia 27 maja 2011r.

……………………..…………….......
………………………………………………

(miejscowośń i data)

(imię i nazwisko wnioskodawcy)

……………………………………………..
(adres zamieszkania i numer tel. kontaktowego)

……………………………………………..
(wymiar zatrudnienia nauczyciela)

…………………………………………………….....................
(imię i nazwisko dyrektora placówki oświatowej)

……………………………………………………....................
(nazwa placówki oświatowej)

WNIOSEK
o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz emerytów i rencistów
– byłych nauczycieli

Proszę o przyznanie pomocy zdrowotnej ze środków z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli placówek
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niegosławice.
Prośbę swą uzasadniam tym, że (uzasadnienie wniosku):
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..........
………………………………………………………………………………………………………………………………..........
……………………………………………………………………………………………………..............................................

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 86

– 8203 –

Poz. 1714, 1715

Oświadczam jednocześnie, że w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku dochody moje i wszystkich członków mojej rodziny, z którymi prowadzę wspólne gospodarstwo domowe, wyniosły łącznie …………… zł. netto, co w przeliczeniu na członka rodziny wynosi …………… zł. netto miesięcznie.

……………………………………..........
(czytelny podpis wnioskodawcy)

Do wniosku dołączam:
1. Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.
2. Dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia.
3. Dokumenty potwierdzające dochód członków rodziny.
4. Inne (jakie?) ………………………………………….

Opinia Dyrektora i wysokośń pomocy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………...........

Decyzja Dyrektora
1. O przyznaniu pomocy zdrowotnej w wysokości……………………………………….
2. O odmowie przyznania pomocy zdrowotnej.

………………………………………..........
(czytelny podpis Dyrektora Szkoły)
1

- niepotrzebne skreśliń

171
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UCHWAŁA NR V/29/2011
RADY GMINY BOGDANIEC
z dnia 2 czerwca 2011r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego oraz opłat obowiązujących na Cmentarzu
Komunalnym w Gminie Bogdaniec
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia
1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r.
Nr 9, poz. 43 ze zm.) Rada Gminy Bogdaniec uchwala, się co następuje:

§ 2. Wprowadza się cennik opłat obowiązujących
na Cmentarzu Komunalnym na terenie Gminy Bogdaniec stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej
uchwały.

§ 1. Wprowadza się Regulamin Cmentarza Komunalnego na terenie Gminy Bogdaniec stanowiący
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXII/235/2010 Rady
Gminy Bogdaniec z dnia 24 września 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu Cmentarza Komunalnego oraz opłat obowiązujących na Cmentarzu Komunalnym w Gminie Bogdaniec.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bogdaniec.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Janina Mirosława Cytlak
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr V/29/2011
Rady Gminy Bogdaniec
z dnia 2 czerwca 2011r.
Rozdział 1
Regulamin Cmentarza Komunalnego Gminy
Bogdaniec
§ 1. Cmentarz Komunalny na terenie Gminy
Bogdaniec jest miejscem pochówku osób zmarłych
bez względu na ich narodowośń, wyznanie i światopogląd.
§ 2. Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym
w Gminie Bogdaniec, zwanym dalej "Cmentarzem"
należy do Wójta Gminy Bogdaniec.
§ 3. Osoby przebywające na terenie Cmentarza
obowiązane są do zachowania ciszy, powagi
i szacunku należnego zmarłym, dbania o porządek
i czystośń na odwiedzanych grobach i w ich otoczeniu.
§ 4. Na terenie Cmentarza bezwzględnie niedozwolone jest:
1) przebywanie w stanie nietrzeźwym,
2) uprawianie żebractwa,
3) wprowadzanie zwierząt,
4) montowanie ławek w ciągach komunikacyjnych
(alejkach),
5) poruszanie się po terenie cmentarza rowerami
i motocyklami,
6) prowadzenie jakiejkolwiek działalności gospodarczej lub zarobkowej,
7) wyrzucanie śmieci w miejsca do tego nie przeznaczone.
§ 5. Na terenie Cmentarza zakazuje się bez
uprzedniego zgłoszenia Zarządcy Cmentarza dokonywania następujących czynności:
1) wyznaczania miejsca i kopanie grobów,
2) wjeżdżania pojazdami mechanicznymi,
3) wykonywania prac kamieniarskich i budowlanych,
4) wykonywania ceremonii pogrzebowych,

Poz. 1715

5) umieszczania tablic reklamowych w tym przy
ogrodzeniach.
Rozdział 2
Rodzaje grobów, opłaty i likwidacja grobu
§ 6. Na terenie Cmentarza grzebanie zmarłych
odbywa się według kolejności miejsc i zgodnie
z planem zagospodarowania i numeracją kwater.
§ 7. Na Cmentarzu urządza się groby:
1) ziemne,
2) murowane pojedyncze,
3) murowane wieloosobowe,
4) urnowe.
§ 8. Miejsca pod grób sprzedawane są według
stawek opłat ustalonych przez Radę Gminy Bogdaniec. Opłaty te pobierane są przez Zarządcę nie później niż w dniu pogrzebu.
§ 9. Zakup miejsca pod grób "za życia" jest możliwy tylko za zgodą Wójta Gminy Bogdaniec wydaną
na pisemny wniosek zainteresowanego.
§ 10. Opłata za miejsce pod grób murowany wieloosobowy i urnowe jest opłatą jednorazową.
§ 11. Opłaty za miejsca pod groby ziemne wnosi
się na okres 20 lat.
§ 12. Przedłużenie umowy na dalszy okres 20 lat
wymaga ponownego uiszczenia opłaty za miejsce
pod grób w wysokości obowiązującej w dniu jej
płatności.
§ 13. Wykorzystanie grobu murowanego wieloosobowego do każdego następnego pochowania,
a także przekształcenie grobu pojedynczego murowanego i grobów ziemnych w grób murowany wieloosobowy wymaga uiszczenia stosownej opłaty.
§ 14. Odnawianie miejsca pod grób winno byń
dokonywane w roku kalendarzowym, w którym wygasa ważnośń poprzedniej opłaty, a w sytuacjach
szczególnych może byń przedłużone nie dłużej niż
o rok.
§ 15. Wszystkie groby ziemne po upływie 20 lat
od pochowania lub wniesienia ostatniej opłaty,
zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 stycznia
1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych
(Dz. U. z 2000r. Nr 23, poz. 295 ze zm.), mogą byń
likwidowane i ponownie wykorzystane do chowania
zmarłych, jeżeli zainteresowane osoby, lub instytucje nie zgłasza zamiaru przedłużenia terminu ich
ważności na następny okres i nie uiszczą stosownych opłat. Nie dotyczy to grobów murowanych
przeznaczonych do chowania urn (art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych).
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§ 16. Likwidacja grobu winna byń poprzedzona
informacją umieszczoną na grobie, na co najmniej
12 miesięcy przed terminem jego likwidacji, a o fakcie zamiaru likwidacji grobu Zarządca powiadamia
w miarę możliwości osoby opiekujące się grobem.
§ 17. Z czynności związanych z likwidacją grobu
Zarządca Cmentarza sporządza protokół.
Rozdział 3
Załatwienie spraw formalno-organizacyjnych

Poz. 1715

1) dokonań zgłoszenia u Zarządcy Cmentarza, które powinno zawierań:
a) imię, nazwisko i adres wykonawcy,
b) lokalizację grobu,
c) wymiar nagrobka,
d) rodzaj prac,
2) zapoznań się z niniejszym Regulaminem,
3) dokonań opłaty według obowiązującego cennika.

§ 18. Załatwienie spraw formalno - organizacyjnych niezbędnych do przyjęcia zwłok do pochowania na Cmentarzu, jak też innych spraw związanych
z działalnością Cmentarza, odbywa się w biurze Zarządcy Cmentarza w dniach i godzinach urzędowania Urzędu Gminy.

§ 27. Zgłoszenie robót wykonawca wypełnia
każdorazowo na jeden ściśle określony grób lub
ceremonię. W przypadku prac przy kilku obiektach
wymagane jest odrębne zezwolenie na każdy z nich.

§ 19. W sytuacjach szczególnych załatwianie
spraw, o których mowa w § 20 odbywa się w terminach uzgodnionych z Zarządcą Cmentarza.

§ 28. Miejsca grzebalne, na których wykonywane
mają byń roboty, muszą byń opłacone zgodnie
z obowiązującymi opłatami.

§ 20. Pochówek na Cmentarzu następuje po
przedstawieniu poniższych dokumentów:

§ 29. Zakres robót nie może wykraczań poza granice miejsca grzebalnego.

1) karty zgonu zawierającej adnotację Urzędu
Stanu Cywilnego o zarejestrowaniu zgonu,
a w przypadku przyjęcia do pochowania zwłok
osoby zmarłej poza granicami kraju, karta zgonu wystawiona w języku innego państwa, winna byń przedłożona w wersji przetłumaczonej
na język polski przez tłumacza przysięgłego,

§ 30. Prowadzenie robót może odbywań się
w terminach ustalonych z Zarządcą Cmentarza.

2) zezwolenie prokuratora dołączonego do karty
zgonu w przypadku, gdy zachodzi podejrzenie,
że przyczyną zgonu było przestępstwo.

§ 32. Wszystkie prace budowlane winny byń wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami
o bezpieczeństwie i higienie pracy.

Rozdział 4

§ 33. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu i wywozu wszystkich materiałów i gruzu pozostałych po robotach,
a także naprawiń wszelkie szkody powstałe
w wyniku prowadzonych prac. Zabrania się pozostawiania starych pomników na terenie cmentarza.

Ochrona przyrody
§ 21. Cmentarz należy utrzymywań jako teren
zielony o założeniu parkowym.
§ 22. Zieleń na Cmentarzu (drzewa, krzewy,
trawniki, kwiaty) podlega ochronie przed niszczeniem.
§ 23. Sadzenie lub wycinanie drzew na terenie
Cmentarza może nastąpiń tylko w uzasadnionych
przypadkach zgodnie z planem zagospodarowania
terenu Cmentarza.
§ 24. Sadzenie lub usunięcie drzewa z terenu
Cmentarza odbywa się na wniosek pisemny strony
skierowany do Zarządcy Cmentarza.
Rozdział 5
Zasady funkcjonowania osób fizycznych
i wykonawców wykonujących prace na Cmentarzu
§ 25. Dysponenci miejsc grzebalnych mogą wykonywań roboty we własnym zakresie lub zlecań je
wybranym przez siebie wykonawcom, po uprzednim
uzyskaniu akceptacji Zarządcy Cmentarza.
§ 26. Przed wykonaniem nagrobka osoba
uprawniona lub upoważniona przedsiębiorstwo
kamieniarskie winni są na 1 dzień przed planowanym rozpoczęciem robót:

§ 31. W przypadku, gdy w sąsiedztwie robót odbywa się ceremonia pogrzebowa, dla zachowania
powagi i szacunku osobie zmarłej, wykonawca zobowiązany jest do przerwania prac na czas trwania
pochówku.

§ 34. Zarządzający Cmentarzem nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakości, kosztów, terminów
wykonania robót, gwarancji i innych parametrów
robót, które winny byń przedmiotem umowy między
zlecającym roboty a wykonawcą.
Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§ 35. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu Zarządzającemu Cmentarzem
służą uprawnienia wynikające z przepisów szczególnych regulujących poszczególne rodzaje naruszeń.
§ 36. W sprawach nie uregulowanych niniejszym
Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu
zmarłych (Dz. U. z 2000r. Nr 23, poz. 295 ze zm.)
wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
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Poz. 1715
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr V/29/2011
Rady Gminy Bogdaniec
z dnia 2 czerwca 2011r.

Cennik opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego Gminy Bogdaniec
§ 1. Opłata za udostępnienie na terenie cmentarza komunalnego miejsca do wykonania pierwszego pochówku, w tym opłata eksploatacyjna (zużycie wody, wywóz śmieci, remonty ogrodzeń itp.):
Lp.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
13

14

15
16

Wykup miejsca
Grób ziemny zwykły jednoosobowy
- wykup miejsca
- utrzymanie cmentarza
Grób ziemny głębinowy dwumiejscowy (w pionie), bez
prawa budowy grobu murowanego
- wykup miejsca
- utrzymanie cmentarza
Grób ziemny głębinowy dwumiejscowy (w poziomie)
- wykup miejsca
- utrzymanie cmentarza
Grób ziemny dziecinny (dzieci do lat 6)
- wykup miejsca
- utrzymanie cmentarza
Grób murowany pojedynczy
- wykup miejsca
- utrzymanie cmentarza
Grób murowany dwumiejscowy w pionie
- wykup miejsca
- utrzymanie cmentarza
Grób murowany dwumiejscowy w poziomie
- wykup miejsca
- utrzymanie cmentarza
Grób ziemny urnowy zwykły jednomiejscowy
- wykup miejsca
- utrzymanie cmentarza
Grób ziemny urnowy głębinowy dwumiejscowy
- wykup miejsca
- utrzymanie cmentarza
Grób ziemny urnowy dwumiejscowy (w pionie)
- wykup miejsca
- utrzymanie cmentarza
Grób murowany unowy dwumiejscowy (w pionie)
- wykup miejsca
- utrzymanie cmentarza
Grób murowany urnowy dwumiejscowy (w poziomie)
- wykup miejsca
- utrzymanie cmentarza
Rezerwacja miejsca do czasu pochówku ale nie dłużej
niż na 20 lat
Ekshumacja wykonana przez firmę specjalistyczną
- zwłok lub szczątków ludzkich pochowanych w trumnie
- prochów ludzkich pochowanych w urnie lub zwłok
dziecka do lat 6
Opłata za wjazd na teren cmentarza w celu montowania
lub wymiany istniejącego już pomnika
Opłata za udostępnienie domu pogrzebowego do jednego pochówku

Wykup za pierwsze 20 lat
380 zł
180 zł
200 zł

Opłata za następne
20 lat
380 zł

420 zł
220 zł
200 zł
480 zł
280 zł
200 zł
150 zł
75 zł
75 zł
650 zł
500 zł
150 zł
650 zł
500 zł
150 zł
700 zł
500 zł
200 zł
210 zł
160 zł
50 zł
210 zł
160 zł
50 zł
260 zł
210 zł
50 zł
300 zł
200 zł
100 zł
350 zł
250 zł
100 zł
320 zł

420 zł

480 zł

150 zł

380 zł
opłaty za miejsce nie
pobiera się 380 zł
opłaty za miejsce nie
pobiera się 400 zł
210 zł

210 zł

260 zł
opłaty za miejsce nie
pobiera się 300 zł
opłaty za miejsce nie
pobiera się 350 zł
320 zł

100 zł
60 zł
50 zł

-

70 zł

-
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Poz. 1715, 1716

§ 2. Do wszystkich cen podanych w niniejszym cenniku należy doliczyń podatek VAT.
1715

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

1716
1716

UCHWAŁA NR V/30/2011
RADY GMINY BOGDANIEC
z dnia 2 czerwca 2011r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca
2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 ze zm.) Rada Gminy Bogdaniec uchwala, co następuje:
§ 1. W celu realizacji zadań wynikających
z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania,
których treśń stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bogdaniec.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Janina Mirosława Cytlak

§ 4. Zespół interdyscyplinarny powołuje Wójt
Gminy Bogdaniec w drodze zarządzenia.
§ 5. Zespół interdyscyplinarny może tworzyń
grupy robocze w celu rozwiązywania problemów
związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie
w indywidualnych przypadkach.
Rozdział 2
Tryb i sposób powoływania i odwoływania
członków
§ 6. W skład zespołu
wchodzą przedstawiciele:
1) Gminnego
Ośrodka
w Bogdańcu,

interdyscyplinarnego
Pomocy

Społecznej

2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych,
3) Policji,
4) Jednostek oświatowych,
5) Ochrony zdrowia,

Załącznik
do uchwały Nr V/30/2011
Rady Gminy Bogdaniec
z dnia 2 czerwca 2011r.
Tryb i sposób powoływania i odwoływania
członków zespołu interdyscyplinarnego oraz
szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, między innymi
organizując pracę zespołu interdyscyplinarnego.
§ 2. Zespół interdyscyplinarny realizuje działania
określone w "Gminnym programie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy
w rodzinie".
§ 3. Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest
integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zespół
interdyscyplinarny wykonuje zadania w szczególności określone w art. 9 b ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

6) Organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Bogdaniec,
7) Kurator sądowy.
§ 7. Powoływanie i odwoływanie członków zespołu interdyscyplinarnego:
1) przedstawiciele poszczególnych instytucji / jednostek zostają wskazani imiennie przez osoby
kierujące instytucjami / jednostkami,
2) skład zespołu interdyscyplinarnego zostaje
ustalony zarządzeniem Wójta Gminy Bogdaniec
powołującym zespół interdyscyplinarny,
3) każdy członek zespołu interdyscyplinarnego
przed udziałem w pierwszym posiedzeniu składa pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych
przy realizacji zadań w ramach prac w zespole,
4) członek zespołu interdyscyplinarnego może zostań odwołany w trybie natychmiastowym mocą zarządzenia Wójta Gminy Bogdaniec,
w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad poufności danych i informacji
uzyskanych w ramach działania w zespole interdyscyplinarnym, mocą zarządzenia Wójta
Gminy.
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§ 8. Powoływanie i odwoływanie przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego:
1) przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego
zostaje wybrany na pierwszym spotkaniu,
w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,
2) przewodniczący zostaje wybrany na czas określony, na okres 4 lat,
3) o wyborze przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego zostaje pisemnie powiadomiony
Wójt Gminy Bogdaniec,
4) na zasadach określonych w punktach 1 i 3 wybiera się zastępcę przewodniczącego zespołu,
wykonującego
zadania
przewodniczącego
w czasie jego nieobecności,
5) przewodniczący (zastępca przewodniczącego)
może zostań odwołany na podstawie:
a) uzasadnionego pisemnego wniosku któregokolwiek z członków zespołu interdyscyplinarnego,
b) uzasadnionego pisemnego wniosku Wójta
Gminy Bogdaniec,
c) pisemnej rezygnacji przewodniczącego (zastępcy przewodniczącego).
6) odwołanie następuje w wyniku głosowania
jawnego, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 składu zespołu,
7) odwołanie przewodniczącego (zastępcy przewodniczącego) skutkuje koniecznością powołania nowego przewodniczącego (zastępcy przewodniczącego), zgodnie ze wskazaną procedurą.

Poz. 1716

§ 10. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego
wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.
§ 11. Zakres zadań realizowanych przez członków ujętych zostanie w porozumieniach zawartych
pomiędzy Wójtem Gminy Bogdaniec, a instytucjami.
§ 12. Za obsługę techniczno-organizacyjną zespołu interdyscyplinarnego odpowiedzialny jest
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogdańcu.
§ 13. Z każdego spotkania zostaje sporządzony
protokół zawierający m. in.: listę obecności, tematykę omawianych spraw ogólnych, przypadki indywidualne, opis działań do podjęcia.
§ 14. Spotkania organizowane są głównie
w siedzibie Gminnego Centrum Informacji w Bogdańcu w jego godzinach pracy. Dopuszcza się możliwośń organizacji spotkań na terenie innych instytuacji lub organizacji zaangażowanych w działalnośń
zespołu interdyscyplinarnego lub w innym miejscu
wskazanym przez przewodniczącego zespołu.
§ 15. Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego
odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie
rzadziej niż raz na trzy miesiące, w terminie ustalonym przez Przewodniczącego Zespołu.
§ 16. Posiedzenie zespołu zwołuje przewodniczący, a gdy to niemożliwe zastępca przewodniczącego zespołu.
§ 17. Zwołanie posiedzenia może mień formę pisemną lub telefoniczną.
§ 18. Przewodniczący zespołu zobowiązany jest
do przedkładania Wójtowi Gminy Bogdaniec sprawozdania rocznego do 31 kwietnia roku następnego
po roku, którego sprawozdanie dotyczy.

Rozdział 3

Rozdział 4

Warunki funkcjonowania Zespołu
Interdyscyplinarnego

Przepisy końcowe

§ 9. Zespół interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Bogdaniec, a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w jego skład.

§ 19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym
załącznikiem zastosowanie mają przepisy ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
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1716

1717
1717

UCHWAŁA NR 0007.46.2011
RADY MIEJSKIEJ W KARGOWEJ
z dnia 15 czerwca 2011r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kargowa
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 XXXII/203/10 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia
27 maja 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kargowa obejmującego tereny
w obrębie Karszyn, po stwierdzeniu zgodności
z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Kargowa uchwalonego uchwałą Nr XVI/105/2000
Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 grudnia 2000r.
w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kargowa z późniejszymi zmianami,
uchwala się co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kargowa obejmującego tereny w obrębie Karszyn.
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
1 miasta
Kargowa,
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) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.
§ 3. Ilekroń w ustaleniach niniejszej uchwały jest
mowa o:
1) planie – należy przez to rozumień miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1, ust. 1;
2) rysunku planu – należy przez to rozumień graficzny zapis planu przedstawiony na mapie
w skali 1:1000, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
3) przepisach odrębnych – należy przez to rozumień 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 rozumień obszar
w granicach planu, zgodnie z rysunkiem planu,
będącym załącznikiem do niniejszej uchwały;
5) terenie – należy przez to rozumień przestrzeń
w granicach planu, ograniczoną liniami rozgraniczającymi i symbolem sposobu użytkowania,
zgodnie z rysunkiem planu, będącym załącznikiem do niniejszej uchwały;
6) ładzie przestrzennym – należy przez to rozumień takie ukształtowanie przestrzeni, które
tworzy harmonijną całośń oraz uwzględnia
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;
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2) nieprzekraczalne linie zabudowy, linie ograniczające obszar, na którym dopuszcza się realizację obiektów kubaturowych, dotyczą głównych brył budynków letniskowych i zabudowy
uzupełniającej;
3) symbole określające przeznaczenie terenów.
2. Pozostałe, nie wymienione w ust. 1 elementy
rysunku planu, jak np. treśń 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 letniskowej, oznaczone na rysunku symbolem „ML”;
2) tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysunku planu symbolem „ZP”;
3) tereny wód powierzchniowych, oznaczone na
rysunku planu symbolem „WS”;
4) teren stacji elektroenergetycznych, oznaczone
na rysunku symbolem „E”;
5) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku – symbolem „KDW”;
6) tereny ciągów pieszych wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolem „KXW”.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala
się następujące funkcje stanowiące o ich przeznaczeniu:
1) tereny zabudowy letniskowej „ML”, z możliwością całorocznego użytkowania, obejmują zabudowę istniejącą i projektowaną o funkcji rekreacyjnej niskiej intensywności zabudowy
z dopuszczeniem zabudowy pensjonatowej,
drobnych nieuciążliwych usług wbudowanych
max. do 30% powierzchni budynku oraz
z dopuszczeniem wolnostojących budynków
gospodarczo-garażowych;
2) tereny zieleni urządzonej „ZP” obejmują tereny
przeznaczone na zieleń urządzoną z dopuszczeniem realizacji: urządzeń rekreacyjnych, placów
zabaw, ścieżek rowerowych, dróg wewnętrznych, ciągów pieszo-jezdnych, urządzeń infrastruktury technicznej wg potrzeb;
3) tereny wód powierzchniowych „WS”, istniejące
rowy i zbiorniki wodne o funkcji rekreacyjnej.
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1) zachowanie linii zabudowy i gabarytów budynków letniskowych 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. Obszar objęty planem, podlega ochronie
prawnej, jako częśń obszaru chronionego krajobrazu
– „Rynny Obrzycko – Obrzańskie” Rozporządzenie
Nr 3 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 lutego 2005r.
w sprawie obszarów
chronionego
krajobrazu
(Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 9, poz. 172), na którym obowiązują zakazy wynikające z przepisów odrębnych.
§ 8. 1. Obszar objęty planem zlokalizowany jest
w strefie ochronnej ujęcia wody rzeki Obrzycy dla
Zielonej Góry na podstawie Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu w sprawie ustanowienia stref ochronnych ujęcia wody powierzchniowej „SADOWA”
z rzeki Obrzycy w km 2+880 w miejscowości Głuchów, gmina Trzebiechów, powiat Zielona Góra,
województwo lubuskie dla Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Zielonej Górze z dnia 29-04-2005
(Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 28, poz. 622 z 27-05-2005
z późn. zm.).
2. Na terenie ochrony pośredniej zabrania się
wykonywania robót i czynności powodujących
zmniejszenie przydatności ujmowanej wody lub
wydajności ujęcia:
1) lokalizowania nowych ujęń wód powierzchniowych i podziemnych, które mogą ujemnie
wpływań na wydajnośń komunalnego ujęcia
wody dla m. Zielona Góra z rzeki Obrzycy;

3. Na pozostałych terenach, o których mowa
w ust. 1 obowiązuje funkcja zgodna z jej przeznaczeniem.

2) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi;

4. Na obszarze objętym planem ustala się obowiązek ograniczenia wszelkich uciążliwości do granic działki, dla której inwestor posiada tytuł prawny.

4) przechowywania lub składowania odpadów
promieniotwórczych;

Rozdział 3
Zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego
§ 6. Na obszarze objętym planem kształtowanie
i ochronę ładu przestrzennego należy realizowań
poprzez:

3) rolniczego wykorzystania ścieków;

5) budowy autostrad;
6) lokalizowania zakładów przemysłowych oraz
ferm chowu lub hodowli zwierząt;
7) lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych a także rurociągów do ich transportu;
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8) lokalizowania składowisk odpadów komunalnych lub przemysłowych i rozbudowy istniejących;
9) lokalizowania nowych cmentarzy, rozbudowy
istniejących oraz grzebania zwłok zwierzęcych;
10) używania samolotów do przeprowadzania zabiegów rolniczych;
11) urządzania pryzm kiszonkowych;
12) wydobywania kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów;
13) użytkowania statków o napędzie spalinowym;
14) stosowania nawozów oraz środków ochrony
roślin, w odległości mniejszej niż 100m od
brzegu wód powierzchniowych oraz stosowania środków ochrony roślin, których użycie zabronione jest w strefach ochronnych ujęń wody, na pozostałym terenie;
15) urządzania parkingów, obozowisk, w odległości
mniejszej niż 100m od brzegu wód powierzchniowych;
16) mycia pojazdów mechanicznych, w odległości
mniejszej niż 100m od brzegu wód powierzchniowych;
17) lokalizowania obiektów budownictwa mieszkalnego, inwentarskiego oraz usługowego,
w odległości mniejszej niż 100m od brzegu wód
powierzchniowych;
18) lokalizowania budownictwa letniskowego oraz
turystycznego, w odległości mniejszej niż 30m
od brzegu wód powierzchniowych;
19) pojenia zwierząt w wodach powierzchniowych,
oraz wypasania w odległości mniejszej niż 30m
od brzegu wód powierzchniowych.
3. Na terenie ochrony pośredniej ogranicza się
wykonywanie robót i czynności powodujących
zmniejszenie przydatności ujmowanej wody:
1) stosowanie nawozów oraz środków ochrony
roślin, których użycie zabronione jest w strefach ochronnych ujęń wody, poza pasem o szerokości 100m od brzegu wód powierzchniowych;
2) wykonywanie robót melioracyjnych bez opracowania raportów oddziaływania na środowisko;
3) budowę nowych i eksploatację starych stacji
paliw bez opracowania dla nich raportów oddziaływania na środowisko.”
§ 9. W celu ochrony Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych nr 150 “Pradolina Warszawa – Berlin
(Koło – Odra)” posiadającego status wysokiej
i najwyższej ochrony zakazuje się podejmowania
działań mogących spowodowań skażenie chronionych struktur wodonośnych GZWP nr 150.
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Rozdział 5
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 10. 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
uszkodziń lub zniszczyń 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 Kargowej.
Rozdział 6
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu w tym linie
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki
intensywności zabudowy
§ 11. Wyznacza się tereny zabudowy letniskowej,
oznaczone na rysunku planu symbolem „ML”, dla
których:
1) ustala się następujące warunki:
a) tereny zabudowy wolnostojącej,
b) maksymalna wysokośń 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,
d) dachy strome, kryte dachówką, lub materiałami imitującymi tradycyjne pokrycia, kąt nachylenia połaci od 20 do 45º,
e) zachowuje się istniejącą zabudowę letniskową,
f)

obsługa komunikacyjna poprzez drogi wewnętrzne,

g) realizacja obsługi parkingowej na terenie posiadanej działki,
h) zagospodarowanie terenów niezabudowanych na urządzone tereny zielone, miejsca
rekreacji z zachowaniem 60% powierzchni
działki użytkowanej jako biologicznie czynnej;
2) dopuszcza się:
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a) realizację budynków parterowych jednokondygnacyjnych,
b) wykonanie do 20% powierzchni dachu każdego z budynków w inny sposób,
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1) ustala się przeznaczenie podstawowe pod realizacje obiektów i urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej;
2) dopuszcza się:

c) realizację parterowych obiektów towarzyszących zabudowie letniskowej, 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 letniskowej,

a) włączenie do przyległego terenu, w przypadku odstąpienia od realizacji na tym terenie
urządzeń elektroenergetycznych,

d) rozbudowę, nadbudowę i przebudowę obiektów istniejących zgodnie z ustaleniami niniejszej jednostki;

Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy

3) zakazuje się:
a) lokalizacji zabudowy usługowej i mieszkaniowej,
b) pokrycia dachów nowych obiektów budowlanych materiałami bitumicznymi oraz blachą,
c) stosowania betonowych płotów oraz pełnego muru powyżej 1,2m,
d) lokalizacji nowych obiektów tymczasowych
w postaci wolnostojących obiektów blaszanych, kontenerowych.
§ 12. Wyznacza się tereny zieleni urządzonej
oznaczone na rysunku planu symbolem „ZP,”, 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 sportu i rekreacji,
b) wolnostojących urządzeń i sieci infrastruktury technicznej,
c) urządzeń infrastruktury drogowej i parkingów,
d) obiektów i urządzeń małej architektury.
§ 13. Wyznacza się tereny lokalizacji wód powierzchniowych, oznaczone na rysunku planu symbolem „WS”, dla których:
1) zachowuje się istniejące
i zbiorników wodnych;

koryta

rowów

2) dopuszcza się budowę przejśń pieszych, budowli i urządzeń komunikacyjnych i rekreacyjnych;
3) zabrania się realizacji ogrodzeń oraz ograniczania przepływu wody;
§ 14. Wyznacza się tereny lokalizacji stacji elektroenergetycznych oznaczone na rysunku planu
symbolami „E”:

b) lokalizację miejsc do selektywnej zbiórki odpadów.
Rozdział 7

§ 15. Szczegółowe warunki zagospodarowania
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) w przypadku wystąpienia nienośnych gruntów
organicznych ze względu na specyfikę terenu
– dolina rzeki, winna byń sporządzona, dla obszaru inwestycyjnego, dokumentacja geologiczno – inżynierska spełniająca wymagania
określone w § 18 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 października 2005r. w sprawie
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadań dokumentacje hydrogeologiczne
i geologiczno – inżynierskie (Dz. U. Nr 201,
poz. 1673);
2) z uwagi na możliwośń podtopień i zagrożenia
powodziowego, dla terenu objętego planem,
od rzeki Obrzycy i rzeki Odry, rzędna posadowienia budynków winna uwzględniań ich występowanie;
3) ustala się, zgodnie z art. 27 i 28 Prawa wodnego, zapewnienie możliwości swobodnego dostępu do wód publicznych (rzeki Obrzycy) na
potrzeby powszechnego korzystania i wykonywania robót utrzymaniowych przez administratora.
§ 16. 1. Prace ziemne oraz postępowanie
w trakcie kolizji z urządzeniami melioracji szczegółowych i ewentualną ich przebudowę, należy przeprowadziń zgodnie z przepisami odrębnymi,
w uzgodnieniu z zarządcą sieci.
2. W przypadku kolizji planowanych obiektów
z siecią drenarską, sień należy przebudowań na warunkach zarządcy sieci.
3. Istniejące rowy i zbiorniki wodne oznaczone
na rysunku planu symbolem „WS” należy zachowań, dopuszcza się ich modernizacje i przebudowę
zintegrowaną z rzeką Obrzycą po uzgodnieniu i na
warunkach określonych przez zarządcę rzeki Obrzycy.
4. W przypadku modernizacji i przebudowy istniejących rowów i wód powierzchniowych, oznaczonych na rysunku planu symbolem „WS”, które
mogą wymagań wydobycia kopalin pospolitych
należy na roboty te uzyskań koncesję na podstawie
Prawa geologicznego i górniczego.
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Rozdział 8
Ustalenia dotyczące zasad i warunków scalania
i podziału nieruchomości
§ 17. Ustala się następujące zasady podziału
działek dla terenów oznaczonych symbolem „ML”:
1) granice nowych podziałów geodezyjnych wymagają zachowania ustaleń szczegółowych
jednostek planu oraz minimalnej szerokości
frontu działki budowlanej 25,0m z wyjątkiem
działek narożnych oraz minimalnej powierzchni
1000m2, 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 warunków zagospodarowania działki przyległej
posiadającej dostęp do drogi.
Rozdział 9
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
§ 18. Wyznacza się tereny komunikacyjne, oznaczone na rysunku planu symbolem „KDW” – tereny
dróg wewnętrznych dojazdowych, dla których:
1) ustala się szerokośń 8.0m do 10,0m w liniach
rozgraniczających oraz zgodnie z rysunkiem
planu,
2) dopuszcza się:
a) wjazdy na działki przyległe,
b) realizację organizacji ruchu jednokierunkowego,
c) nasadzenia drzew i krzewów,
d) lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej w uzgodnieniu z zarządcą,
e) realizację nawierzchni
pieszo-jezdnej.

jednoprzestrzennej

§ 19. Wyznacza się tereny komunikacyjne, oznaczone na rysunku planu symbolem „KXW” – tereny
ciągów pieszych wewnętrznych.
§ 20. 1. Dla istniejącego układu dróg, zachowuje
się ewidencyjne linie rozgraniczające do czasu przebudowy i modernizacji drogi.
2. Należy zapewniń 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.
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§ 21. 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
prowadziń 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
unikań kolizji z istniejącymi elementami infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji projektowanego zagospodarowania należy istniejącą sień przenieśń zgodnie z warunkami określonymi 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) poprzez budowę ujęń własnych, pod warunkiem zachowania przepisów art. 36 ustawy
Prawo wodne i art. 32 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze;
2) dopuszcza się:
a) budowę jednego ujęcia służącego zaopatrzeniu w wodę terenu objętego planem pod warunkiem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na obszarze oznaczonym „ML”,
b) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej
po jej wybudowaniu, należy zapewniń zaopatrzenie wodne do celów przeciwpożarowych.
4. W zakresie odprowadzenia ścieków bytowych,
ustala się:
1) budowę szczelnych zbiorników bezodpływowych;
2) dopuszcza się podłączenie zabudowy do kanalizacji sanitarnej po jej wybudowaniu;
3) zakazuje się odprowadzania oczyszczonych
i nieoczyszczonych ścieków bezpośrednio do
gruntu i wód powierzchniowych.
5. W zakresie odprowadzenia wód opadowych
i roztopowych ustala się:
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1) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych
z połaci dachowych do gruntu w granicach
własnych działek,

1) wykorzystanie paliw proekologicznych w tym
np: gazu, oleju, energii elektrycznej i odnawialnej do celów grzewczych;

2) dopuszczenie powierzchniowego odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z dróg wewnętrznych i placów postojowych w sposób
niezorganizowany, w tym poprzez stosowanie
przepuszczalnej nawierzchni.

2) dopuszcza się wykorzystanie paliw stałych: węgla, drewna o emisji nie powodującej przekroczeń dopuszczalnych poziomów określonych
w przepisach odrębnych.

6. W zakresie zaopatrzenia w gaz dopuszcza się:

9. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów
ustala 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;

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) wykorzystanie gazu do celów grzewczych na
warunkach operatora sieci.

2) miejsce lokalizacji pojemników do selektywnej
zbiórki odpadów należy w miarę możliwości
realizowań w pergolach lub żywopłotach.

7. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
1) ustala się zasilanie terenów objętych planem,
z sieci elektroenergetycznej średniego napięcia
lub z sieci niskiego napięcia;
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 transformatorowych
na terenach oznaczonych na rysunku planu
symbolami: „E”;
5) dopuszcza się budowę stacji transformatorowych na terenie własnym inwestora stosownie
do potrzeb pod warunkiem zapewnienia dojazdu.
8. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:

10. W zakresie budowy sieci telekomunikacyjnych ustala się realizację systemu kablowej sieci
telefonicznej.
Rozdział 10
Stawki procentowe
§ 22. 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 5%.
Rozdział 11
Przepisy końcowe
§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.
§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Danuta Wilińska-Grzesiuk
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 0007.46.2011
Rady Miejskiej w Kargowej
z dnia 15 czerwca 2011r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 0007.46.20011
Rady Miejskiej w Kargowej
z dnia 15 czerwca 2011 roku
ROZSTRZYGNIĘCIE
dotyczy: sposobu rozpatrzenia uwag do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kargowa.
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 Kargowa stwierdza się, że 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 0007.46.20011
Rady Miejskiej w Kargowej
z dnia 15 czerwca 2011 roku
ROZSTRZYGNIĘCIE
dotyczy: sposobu realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania,
zapisanych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kargowa

Poz. 1717, 1718

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 późniejszymi
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 Kargowej 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
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 inwestorów;
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.
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UCHWAŁA NR 0007.49.2011
RADY MIEJSKIEJ W KARGOWEJ
z dnia 15 czerwca 2011r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.31.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 marca 2011r. w sprawie
powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kargowej
Na podstawie: art. 5b ust. 2 i 3, art. 7 ust. 1 pkt 17
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. W Ordynacji Wyborczej do Młodzieżowej
Rady Miejskiej w Kargowej stanowiącej załącznik
Nr 1 do Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Kargowej, stanowiącego załącznik do uchwały
Nr 0007.31.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia
29 marca 2011r. w sprawie powołania Młodzieżowej
Rady Miejskiej w Kargowej /Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 54, poz. 1081/ w § 13 zmienia się ust. 5 i ust. 6,
które otrzymują brzmienie: „5. Listę, o której mowa
w ust. 1 kandydat przekazuje Miejskiej Komisji Wyborczej nie później niż w ciągu 21 dni od dnia zarządzenia wyborów. 6. Na podstawie list osób popiera1718

jących kandydata, Miejska Komisja Wyborcza
w ciągu 23 dni od daty zarządzenia wyborów, ustala
listę osób uprawnionych do kandydowania. Listę
kandydatów podaje się do publicznej wiadomości
w formie obwieszczenia.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kargowej.
Przewodnicząca Rady
Danuta Wilińska-Grzesiuk
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UCHWAŁA NR 0007.51.2011
RADY MIEJSKIEJ W KARGOWEJ
z dnia 15 czerwca 2011r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych na terenie gminy Kargowa
Na podstawie art. 12 ust 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2007r Nr 70
poz. 473 z póz. zm./ uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XII/75/07 Rady Miejskiej
w Kargowej z dnia 23 listopada 2007r. w sprawie
ustalenia liczby punktów sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych na terenie gminy Kargowa
§ 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

wa) do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Kargowa.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kargowej.

„§ 1. 1. Ustala się maksymalną liczbę 40 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem pi-

Przewodnicząca Rady
Danuta Wilińska-Grzesiuk
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UCHWAŁA NR 0007.52.2011
RADY MIEJSKIEJ W KARGOWEJ
z dnia 15 czerwca 2011r.
w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Kargowa
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 zmianami) oraz art. 403
ust. 2 i 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25
poz. 150 ze zmianami) uchwala się co następuje:

Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pokój
17.

§ 1. Ustala się zasady i tryb udzielania dotacji
z budżetu Gminy Kargowa na usuwanie wyrobów
zawierających azbest.

2) nieruchomośń musi byń ujęta w inwentaryzacji
wyrobów zawierających azbest,

§ 2. Dotacji udziela się na:
1) demontaż pokrycia lub innych wyrobów zawierających azbest,
2) transport odpadu niebezpiecznego z miejsca
rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania poprzez
składowanie,
3) unieszkodliwianie poprzez składowanie odpadu
niebezpiecznego na składowisku.
§ 3. Kwota dotacji wynosi 100% kosztów kwalifikowanych obejmujących koszty demontażu, transportu i zdeponowania odpadów na składowisku.
§ 4. Wzór wniosku o przyznanie dofinansowania
stanowi załącznik do uchwały i jest do pobrania na
stronie www.kargowa.pl lub w Urzędzie Miejskim
w Kargowej ul. Rynek 33, w Referacie Gospodarki

§ 5. Ubiegający się o dofinansowanie muszą
spełniń łącznie następujące warunki:
1) posiadań tytuł prawny do nieruchomości,

3) zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze Delegatura w Sulechowie zamiaru
zmiany pokrycia dachowego,
4) pozytywna opinia Starosty Zielonogórskiego
w sprawie zmiany poszycia dachowego,
5) pisemna zgoda na wejście z robotami budowlanymi na teren nieruchomości.
§ 6. Po weryfikacji wniosku zawarta zostanie
umowa na dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest z budynków.
§ 7. Burmistrz Gminy określa wzór umowy,
o którym mowa w § 6.
§ 8. Dotacja rozliczona zostanie na podstawie
faktury lub innego równoważnego dowodu zapłaty.
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§ 9. W celu rozliczenia dotacji Gmina zastrzega
sobie prawo dokonania kontroli wykonania zadania.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.

§ 10. Dotacje należy wykorzystań w terminie do
30 listopada 2011r. Niewykorzystana częśń dotacji
podlega zwrotowi do 15 grudnia 2011r. Od kwot
dotacji zwróconych po terminie nalicza się odsetki
w wysokości jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po upływie terminu
zwrotu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Danuta Wilińska-Grzesiuk
Załącznik
do uchwały Nr 0007.52.2011
Rady Miejskiej w Kargowej
z dnia 15 czerwca 2011r.
Kargowa, dnia ......................... r.

Urząd Miejski Kargowa

WNIOSEK
o dofinansowanie odbioru odpadów zawierających azbest
1. Wnioskodawca: …………………………….......................………………………………..............................................
(imię i nazwisko właściciela nieruchomości)

adres do korespondencji: ……………………………………….........................……………….......................................
(kod pocztowy, nazwa miejscowości, ulica, nr domu)

telefon ……………...... tytuł prawny do nieruchomości ………………………...........................................................
(własnośń, współwłasnośń, najem, użyczenie, inny)

2. Miejsce wytworzenia i zdeponowania odpadów zawierających azbest:
…………………………………….........………............…… nr ew. działki ……......................………..............................
(ulica, nr domu/nr nieruchomości gdzie został przeprowadzony demontaż pokrycia dachowego)

3. Rodzaj odpadów: ………………………………………….........................……………….............................................
(płyty eternitowe płaskie/ faliste, inny odpad)

4. Szacunkowa ilośń odpadów: ….........................……………………………………………........................................
(m2)

5.Termin realizacji zadania od dnia .…………….......................… do dnia …………………...............……………….
6. Oświadczenie, że wszystkie dane zawarte w powyższym wniosku wypełniłem(am) zgodnie z prawdą.
………………………………………
(data i czytelny podpis)

Załączniki:
1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do budynku/działki.
2. Przy zmianie tylko pokrycia dachowego – zgłoszenie ze Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze Delegatura w Sulechowie
3. Przy zmianie konstrukcji dachu – pozwolenie na budowę ze Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze
Delegatura w Sulechowie.
4. Oświadczenie o prawidłowym zabezpieczeniu i przechowywaniu zdjętego azbestu.
Adnotacje urzędowe: …………………………........................……………………………..............................................
.......................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………........................…………................................................
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UCHWAŁA NR IX/51/11
RADY GMINY ŻARY
z dnia 16 czerwca 2011r.
w sprawie założenia przedszkola publicznego w Grabiku
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 9 ust. 1 i art. 18
ust. 2 pkt 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.), art. 5 ust. 1, ust. 2 pkt. 1, ust 3,
art. 5a ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 5c pkt 1, art. 6, art. 58
ust. 1 i ust. 6, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 7 września
1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 ze zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dna 21 maja
2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego
przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61,
poz. 624) oraz art. 8, art. 11 i art. 12 ust. 1 pkt 2
i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),
uchwala się, co następuje:

2. Siedziba Przedszkola mieści się pod adresem:
Grabik 38, 68-200 Żary.

§ 1. Z dniem 1 września 2011r. roku zakłada się
publiczne przedszkole pod nazwą: Gminne Przedszkole w Grabiku, zwane dalej „Przedszkolem”.

2) wspomagania rozwoju dziecka z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwoju
w relacjach
ze
środowiskiem
społecznokulturalnym i przyrodniczym;

§ 2. Przedszkole jest gminną jednostką organizacyjną działającą w formie jednostki budżetowej.
§ 3. Siedziba Przedszkola mieści się w Grabiku
pod adresem: Grabik 38, 68-200 Żary.
§ 4. Przedmiotem działalności Przedszkola jest
realizacja zadań własnych Gminy w zakresie edukacji publicznej obejmującej wychowanie przedszkole.
§ 5. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski
Przedszkola.
§ 6. Przedszkolu nadaje się Statut w brzmieniu
określonym w załączniku do uchwały.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Żary.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

3. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Żary.
4. Na pieczęci używana jest nazwa Przedszkola
w pełnym brzmieniu.
-

Cele i zadania Przedszkola

§ 2. 1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, w szczególności w zakresie:
1) udzielania dzieciom pomocy psychologiczno
-pedagogicznej;

3) umożliwienia dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej;
4) sprawowania nad dzieńmi opieki odpowiednio
do potrzeb oraz możliwości Przedszkola;
5) współdziałania z rodziną poprzez wspomaganie
w wychowaniu dzieci, rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeby
podjęciu wczesnej interwencji specjalistów oraz
przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej.
2. Przedszkole realizuje zadania z uwzględnieniem indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w jego wychowaniu i przygotowaniu do nauki w szkole poprzez:
1) dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo dziecka,
2) tworzenie atmosfery akceptacji i bezpieczeństwa,

Przewodniczący Rady
Kazimierz Ostrowski

3) wszechstronną edukację oraz tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej,

Załącznik
do uchwały Nr IX/51/11
Rady Gminy Żary
z dnia 16 czerwca 2011r.

4) wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci pochodzących z różnych środowisk społecznych,

Statut Gminnego Przedszkola w Grabiku
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Przedszkole nosi nazwę: Gminne Przedszkole w Grabiku.

5) stwarzanie optymalnych warunków rozwoju
osobowości, zdolności i zainteresowań,
6) spełnianie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych,
7) wspieranie rozwoju aktywności poznawczej
dziecka, nastawionej na poznanie siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturowej
i przyrodniczej, wzbogacającej zasób jego własnych doświadczeń,
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8) sprawowanie opieki nad dzieckiem odpowiednio do potrzeb jego i rodziny oraz możliwości
Przedszkola,
9) współdziałanie z instytucjami działającymi na
rzecz wszechstronnego rozwoju dziecka,
10) spełnianie funkcji doradczej i wspierającej działania wychowawcze rodziny,
11) uzgadnianie z rodzicami kierunku i zakresu zadań opiekuńczo-wychowawczych,
12) ujednolicenie oddziaływań wychowawczo - dydaktycznych Przedszkola i domu rodzinnego,
13) inicjowanie poczucia tożsamości dziecka ze
wzorami i normami postępowania akceptowanymi przez rodzinę oraz uczenie go współodpowiedzialności za własne zachowanie,
14) rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dziecka
oraz zapewnienie mu możliwości udziału
w imprezach, konkursach i przeglądach wewnętrznych, między przedszkolnych, gminnych
i ogólnopolskich,
15) wyrównywanie u dziecka różnic rozwojowych
i społecznych.
3. Przedszkole zapewnia dzieciom stałą opiekę
nauczyciela do momentu odebrania dziecka przez
rodziców, w szczególności:
1) podczas zajęń poza terenem Przedszkola liczba
osób sprawujących i czuwających nad bezpieczeństwem dzieci nie może byń mniejsza niż
dwóch opiekunów na 20 dzieci.
2) podczas zajęń dodatkowych (religia, język obcy,
gimnastyka korekcyjna) opiekę nad dzieńmi nie
biorącymi udziału w zajęciach pełni nauczyciel
grupy;
3) wychowankowie muszą byń ubezpieczeni
w wybranym przez rodziców towarzystwie
ubezpieczeniowym.
4. Opiekę w czasie przyprowadzana i odbierania
dzieci z Przedszkola sprawują rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby dorosłe, zapewniające dziecku
pełne bezpieczeństwo, upoważnione na piśmie.
5. Organizacja zajęń dodatkowych przedstawia
się następująco:
1) zajęcia dodatkowe są organizowane przez
Przedszkole na życzenie rodziców i przez nich
opłacane;
2) Przedszkole może organizowań zajęcia dodatkowe nieodpłatne dla rodziców, finansowe,
np. ze środków budżetowych Gminy Żary lub
przez sponsorów.
-

Organy Przedszkola

§ 3. 1. Organami Przedszkola są:
1) Dyrektor przedszkola, zwany dalej „dyrektorem”;
2) rada pedagogiczna;
3) rada rodziców.
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§ 4. 1. Kompetencje dyrektora są następujące:

1) kierowanie działalnością Przedszkola i reprezentowanie go na zewnątrz;
2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
3) odpowiedzialnośń za organizację pracy Przedszkola;
4) sprawowanie opieki nad dzieńmi oraz stwarzanie im warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
5) realizowanie uchwał rady pedagogicznej i rady
rodziców, podjętych w ramach ich kompetencji
stanowiących;
6) dysponowanie środkami określonymi w planie
finansowym Przedszkola;
7) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników;
8) przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Przedszkola;
9) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,
oraz pozostałych pracowników;
10) wykonywanie innych zadań
z obowiązujących przepisów.

wynikających

2. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań
współpracuje z organami Przedszkola, związkami
zawodowymi, organami: prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny.
3. W przypadku uzasadnionej nieobecności Dyrektora zastępstwo za niego pełni wyznaczony nauczyciel.
§ 5. 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem Przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących opieki, wychowania
i kształcenia.
2. Radę pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej
posiedzeniach wszyscy nauczyciele Przedszkola.
3. W posiedzeniach rady pedagogicznej mogą
brań udział z głosem doradczym osoby zaproszone
przez jej przewodniczącego, za zgodą luba na wniosek rady pedagogicznej.
4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor.
5. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane
zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.
6. Do kompetencji rady pedagogicznej należy
w szczególności:
1) opracowanie lub wybór programu wychowania
przedszkolnego obowiązującego w Przedszkolu;
2) opracowanie programu rozwoju Przedszkola
oraz rocznych planów pracy Przedszkola;
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3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji
pedagogicznych w Przedszkolu;
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia
z listy wychowanków Przedszkola;
6) opiniowanie organizacji pracy Przedszkola;
7) opiniowanie
Przedszkola;

projektu

planu

finansowego

8) opiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie
nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
9) opiniowanie propozycji dyrektora w sprawie
przydziału nauczycielom stałych prac i zajęń
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz
dodatkowo płatnych zajęń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
10) zgłaszanie swoich przedstawicieli do:
a) komisji konkursowej w celu przeprowadzenia
konkursu na dyrektora,
b) komisji kwalifikującej dzieci do Przedszkola,
c) komisji rozpatrującej odwołanie nauczyciela
od oceny ustalonej przez dyrektora,
d) komisji rozjemczej;
11) występowanie z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora, jeżeli
narusza on obowiązujące przepisy lub zaniedbuje swoje obowiązki;
12) przygotowanie projektu statutu Przedszkola
oraz zmian statutu w celu dostosowania go do
obowiązujących przepisów prawa.
§ 6. 1. Rada rodziców stanowi reprezentację rodziców wychowanków.
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d) programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Przedszkola;

4) pomoc w doskonaleniu i poprawie warunków
pracy Przedszkola;
5) współdziałanie w realizacji programów wychowania, nauczania oraz zadań opiekuńczych
Przedszkola;
6) organizowanie działalności mającej na celu
podnoszenie kultury pedagogicznej w Przedszkolu, rodzinie i środowisku;
7) zgłaszanie swoich przedstawicieli do:
a) komisji konkursowej w celu przeprowadzenia
konkursu na dyrektora,
b) komisji kwalifikującej dzieci do Przedszkola,
c) komisji rozpatrującej odwołanie nauczyciela
od oceny ustalonej przez dyrektora,
d) komisji rozjemczej.
4. W celu wspierania działalności statutowej
Przedszkola rada rodziców może gromadziń fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych
źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa jej regulamin.
§ 7. 1. Każdy z organów ma możliwośń swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach
swoich kompetencji określonych ustawą o systemie
oświaty i w statucie Przedszkola.
2. Wymiana bieżących informacji pomiędzy organami Przedszkola o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach odbywa się poprzez:
1) organizowanie wspólnych posiedzeń;
2) przedstawianie przez dyrektora na zebraniach
rady rodziców i rady pedagogicznej informacji
o sytuacji Przedszkola;

2. Rada rodziców uchwala regulamin swojej
działalności, który nie może byń sprzeczny ze statutem Przedszkola.

3) zapoznawanie przez dyrektora organów Przedszkola z zarządzeniami organów prowadzącego
i sprawującego nadzór pedagogiczny;

3. Kompetencje rady rodziców są następujące:

4) wywieszanie na tablicy ogłoszeń informacji
i zarządzeń dyrektora oraz organów prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny.

1) występowanie do rady pedagogicznej i dyrektora, organu prowadzącego i organu nadzoru
pedagogicznego z wnioskami i opiniami we
wszystkich sprawach Przedszkola;
2) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
a) programu wychowawczego Przedszkola,
b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb
środowiska;
3) opiniowanie:
a) projektu planu finansowego
przez dyrektora Przedszkola,

składanego

b) zmian statutu Przedszkola,
c) projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

3. Spory między organami Przedszkola rozstrzygane są przez komisję rozjemczą powołaną przez
dyrektora, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W przypadku, gdy stroną sporu jest dyrektor
- spór rozstrzyga organ prowadzący lub organ nadzoru pedagogicznego na wniosek zainteresowanych
stron;
5. Rozstrzygnięcie komisji rozjemczej lub organów prowadzącego i nadzoru są ostateczne.
-

Organizacja pracy Przedszkola

§ 8. 1. Podstawową jednostką organizacyjną
Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.
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2. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie
może przekraczań 20 dzieci.
3. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, rada pedagogiczna może przyjąń inne zasady grupowania dzieci w zależności od
ich potrzeb oraz realizacji założeń programowych.
§ 9. 1. Przedszkole realizuje bezpłatne nauczanie
i wychowanie w zakresie podstawy programowej.
2. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego z listy Ministra Edukacji
Narodowej oraz programów własnych nauczycieli
przygotowanych w ramach działalności innowacyjnej i eksperymentalnej zatwierdzonych przez dyrektora, radę pedagogiczną i zaopiniowanych pozytywnie przez radę rodziców w ramach czterech obszarów edukacyjnych:
1) poznawanie i rozumienie siebie i świata;
2) nabywanie umiejętności poprzez działanie;
3) odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej;
4) budowanie systemu wartości.
3. Godzina zajęń w przedszkolu trwa 60 minut.
4. Czas trwania zajęń wynikających z realizacji
programu oraz zajęń dodatkowych, np. zajęń umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii
powinien byń dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosiń:
1) z dzieńmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut;

5. Sposób dokumentowania zajęń w Przedszkolu
określają odrębne przepisy.
§ 10. 1. Przedszkole jest dwuoddziałowe.
2. Zmiany w zakresie liczby oddziałów w Przedszkolu, liczby oraz wieku przyjmowanych dzieci mogą nastąpiń za zgodą organu prowadzącego.
§ 11. 1. Szczegółową organizację wychowania
i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez dyrektora.
2. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący Przedszkole.
organizacyjnym

określa

wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem
zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań
rodziców (prawnych opiekunów): 6.30 – 8.15 – Inspirowanie dzieci do różnorodnych zabaw (zabawy
dowolne, twórcze, konstrukcyjne), włączanie dzieci
do udziału w pracach porządkowych. Praca zespołowa lub indywidualna wynikająca z potrzeb dzieci
oraz wyrównawczo - kompensacyjna. 8.15 – 8.30
– Ńwiczenia poranne lub zabawa ruchowa.
8.30 – 9.00 – Mycie rąk, śniadanie, mycie zębów.
9.00 – 10.30 – Zajęcia programowe, realizacja zadań
edukacyjnych zaproponowanych przez nauczyciela.
10.30 – 11.15 – Pobyt na powietrzu, prawidłowa
organizacja zabaw terenowych, inspirowanie różnej
działalności dzieci, kierowanie obserwacją przyrodniczą, zabawy ruchowe. 11.15 – 12.00 – Mycie rąk,
obiad, mycie zębów 12.00 – 14.00 – Zajęcia dodatkowe, leżakowanie w grupach młodszych. Realizacja
zajęń edukacyjnych w grupie dzieci sześcioletnich,
praca wyrównawczo- kompensacyjna. 14.00 – 14.40
– Zabawa ruchowa, mycie rąk, podwieczorek, mycie
zębów. 14.40 – 16.00 – Rozchodzenie sie dzieci. Zabawy i gry dydaktyczne, indywidualna praca wyrównawcza. W okresie wiosenno-letnim gry i zabawy w ogrodzie.
2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę
nad danym oddziałem, ustala szczegółowy rozkład
dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań
dzieci.
3. Szczegółowy rozkład dnia poszczególnych oddziałów znajduje się w dziennikach zajęń.
§ 13. 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok
szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ
prowadzący zgodnie z ust. 3.

2) z dzieńmi w wieku 5 lat – około 30 minut.

3. W arkuszu
w szczególności:
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się

1) dzienny czas pracy przedszkola i poszczególnych oddziałów, liczbę oddziałów, liczbę dzieci,
okres przerwy wakacyjnej;
2) liczbę pracowników, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
3) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący
Przedszkole, w tym liczbę godzin ponadwymiarowych.
§ 12. 1. Organizację pracy Przedszkola określa
ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na

2. Przedszkole jest czynne co najmniej 9,5 godziny dziennie, tj. od godziny 6.30 do godziny 16.00.
W związku z potrzebami rodziców czas pracy Przedszkola może byń zmieniony za zgodą organu prowadzącego.
3. Termin przerwy wakacyjnej w pracy Przedszkola ustala corocznie organ prowadzący:
1) w okresie wakacji Przedszkole jest czynne
w okresach wyznaczonych przez organ prowadzący
2) dopuszcza się możliwośń wyłączenia przez organ prowadzący Przedszkola z pracy w czasie
wakacji ze względu na koniecznośń przeprowadzenia kompleksowych prac remontowych oraz
likwidacji poważniejszych awarii;
3) wakacyjny harmonogram pracy Przedszkola
jest wcześniej podawany do wiadomości rodziców;
4) dopuszcza się możliwośń łączenia grup w okresie zmniejszonej frekwencji dzieci, ferii zimowych, świątecznych.
4. Zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej ustalane są przez organ prowadzący.
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5. Warunki korzystania z żywienia w stołówce
przedszkolnej przez dzieci i pracowników, w tym
wysokośń opłat za posiłki, ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.

f)

6. Terminy wnoszenia opłat za korzystanie z innych świadczeń Przedszkola ustalane są odrębnie
przez dyrektora, w przypadku zajęń dodatkowych
w porozumieniu z ich organizatorami.

g) otaczanie szczególną troską dziecka z dysfunkcjami rozwojowymi wymagającego oddziaływań
stymulacyjno-kompensacyjnych
oraz zaspokajanie potrzeb dziecka wyróżniającego się uzdolnieniami i zainteresowaniami;

-

Zadania nauczycieli i innych pracowników
Przedszkola

§ 14. 1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednego lub dwu nauczycieli (pomocy
nauczyciela) zależnie od czasu pracy oddziału oraz
z uwzględnieniem propozycji rodziców (prawnych
opiekunów).
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy
wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby
nauczyciel (nauczyciele) opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do
przedszkola.
§ 15. 1. Do zadań nauczycieli należy:
1) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania
dzieci, poprzez:
a) informowanie rodziców o zadaniach wynikających z planów miesięcznych w danym oddziale,
b) prowadzenie kącika informacyjnego dla rodziców,
c) udzielanie rodzicom bieżącej, rzetelnej informacji na temat ich dziecka jego zachowania i rozwoju;
d) udzielanie rodzicom informacji i porad
w sprawie wychowania i dalszego kształcenia dziecka,

zapewnienie warunków do rozwoju potencjalnych możliwości dziecka, tym samym
przygotowywań je do efektywnego korzystania z nauki w szkole,

3) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb
rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych
obserwacji, a w szczególności:
a) poznanie każdego dziecka w celu stworzenia
mu warunków do optymalnego rozwoju, na
miarę jego indywidualnych potrzeb i możliwości oraz właściwego planowania i realizacji procesu wychowawczo-dydaktycznego
i opiekuńczego,
b) systematyczne prowadzenie obserwacji,
c) wyciąganie wniosków wynikających z obserwacji jako podstawy do ustalenia kierunków
pracy
wychowawczo-dydaktycznej
i stymulacyjno-kompensacyjnej,
d) współpraca z poradnią psychologiczno - pedagogiczną, systematyczne dokumentowanie
obserwacji w formie wypracowanej przez
Radę Pedagogiczną Przedszkola i zapisanej
w księdze protokołów rady pedagogicznej,
e) współpracę ze specjalistami oraz instytucjami świadczącymi pomoc psychologicznopedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną organizację i formy udzielania tej pomocy
na terenie przedszkola określają przepisy
w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy
psychologicznej i pedagogicznej;

2) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej oraz odpowiedzialnośń za jej jakośń, poprzez:

4) odpowiedzialnośń za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci poprzez:

a) rytmiczne i integralne realizowanie programu wychowania w przedszkolu,

a) sprawowanie bezpośredniej opieki nad
dzieckiem, troskę o jego zdrowie i bezpieczeństwo,

b) realizowanie różnorodnych zadań wychowawczo - dydaktycznych i opiekuńczych z zakresu wychowania zdrowotnego, społecznomoralnego, umysłowego i artystyczno- technicznego,

b) kształtowanie czynnych postaw dziecka wobec bezpieczeństwa własnego i innych,

c) tworzenie pogodnej, spokojnej atmosfery
zabawy i nauki,

d) kształtowanie czynnych postaw w zapobieganiu chorobom i pozytywnego stosunku do
pracowników służby zdrowia,

d) w działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kierowanie się dobrem
dzieci, szanowanie ich godności osobistej,
e) umiejętne kierowanie działalnością dziecka
przez tworzenie sytuacji wychowawczych
i edukacyjnych, dostosowywanie treści do
możliwości percepcyjnych dziecka oraz stosowanie różnorodnych form i metod pracy,

c) przekazywanie dziecku wiedzy o tym, co zagraża zdrowiu,

e) przekazywanie właściwych wzorców i wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych,
f)

kształtowanie prawidłowej postawy ciała,

g) stwarzanie dzieciom poczucia bezpieczeństwa;
5) tworzenie warunków wspierających rozwój
dzieci, ich zdolności, zainteresowań poprzez:
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a) dbanie o wszechstronny rozwój,
b) kierowanie rozwojem osobowości dziecka
traktowanej jako rezultat wielostronnego
i intensywnego uczenia dziecka w działaniu,
przeżywaniu
i poznawaniu
otaczającego
świata,
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h) prowadzenie spisów majątkowych, ilościowych i ksiąg inwentaryzacyjnych,
i)

wykonywanie innych czynności polecanych
przez dyrektora wynikających z organizacji
pracy w przedszkolu,

j)

wykonywanie innych czynności polecanych
przez dyrektora wynikających z organizacji
pracy w przedszkolu,

c) aktywizację dziecka i pobudzanie jego procesów rozwojowych,
d) wspieranie rozwoju aktywności poznawczej
dziecka nastawionej na poznanie samego
siebie, otaczającej rzeczywistości społecznokulturowej i przyrodniczej, wzbogacającej zasób jego własnych doświadczeń,
e) wyrównywanie szans edukacyjnych, inicjowanie poczucia tożsamości dziecka z wzorami i normami postępowania oraz uczenie
współodpowiedzialności za własne zachowanie,
f)

utrzymywanie kontaktu z rodzicami w celu
poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych
dziecka, ustalenia form pomocy i włączenia
rodziców w życie Przedszkola.

§ 16. 1. W Przedszkolu tworzy się następujące
administracyjne i obsługowe stanowiska pracy:

k) przestrzeganie przepisów HACCP, przestrzeganie regulaminu pracy przedszkola;
2) kucharz obowiązany jest:
a) przyrządzań punktualnie zdrowe, smaczne
i higienicznie wykonane posiłki,
b) przyjmowań produkty z magazynu, kwitowań
ich odbiór w raportach żywieniowych i dbań
o racjonalne ich zużycie,
c) prowadziń magazyn podręczny,
d) dbań o czystośń i estetykę pomieszczeń kuchennych oraz utrzymywań w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny,
e) współudział w ustalaniu jadłospisów,
f)

1) samodzielny referent do spraw finansowogospodarczych;

g) organizowań i nadzorowań pracę innych pracowników kuchni,

2) kucharz;
3) pomoc kucharza;

h) wykonywań inne czynności powierzone przez
dyrektora, wynikających z organizacji pracy
przedszkola;

4) pomoc nauczyciela;
5) woźna;
2. Zadania pracowników,
w ust. 1, są następujące:

o których

mowa

1) samodzielny referent do spraw finansowogospodarczych wykonuje prace związane
z całością spraw finansowo-gospodarczych
w przedszkolu. Do jego obowiązków należy
w szczególności:
a) sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętu przedszkola,
b) zaopatrywanie przedszkola w żywnośń
i sprzęt, poszukiwanie tanich i dobrych źródeł
zaopatrzenia,
c) przestrzeganie i stosowanie ustawy - Prawo
zamówień publicznych,
d) załatwianie spraw związanych z utrzymaniem
w stanie używalności pomieszczeń i sprzętu,
e) nadzorowanie sporządzania posiłków, przestrzeganie norm żywienia, dbanie o właściwe
i racjonalne żywienie dzieci,
f)

codziennie pobierań i przechowywań próbki
posiłków wydawanych do spożycia zgodnie
z obowiązującymi przepisami,

układanie dekadowych jadłospisów, obliczanie kaloryczności,

g) prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3) pomoc kucharza obowiązana jest:
a) pomagań kucharzowi w przyrządzaniu posiłków,
b) utrzymywań czystośń zgodnie z przepisami
HACCP w pomieszczeniach kuchennych oraz
sprzętu i naczyń kuchennych,
c) załatwiań zlecone czynności związane z zakupem i dostarczaniem produktów,
d) dbań o higienę osobistą i estetyczny wygląd,
e) wykonywań inne czynności polecone przez
dyrektora wynikające z organizacji pracy
przedszkola,
f)

przestrzegań regulaminu pracy przedszkola;

4) do obowiązków pomocy nauczyciela należy:
a) spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci poleconych
przez nauczyciela oraz innych wynikających
z rozkładu dnia,
b) czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci oraz
udzielanie im pomocy przy ubieraniu
i rozbieraniu się,
c) utrzymywanie czystości i estetyki w przydzielonych pomieszczeniach oraz w stanie używalności powierzony sprzęt,
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d) wykonywanie innych czynności poleconych
przez nauczyciela i dyrektora wynikających
z organizacji pracy,
e) dbanie o higienę osobistą i estetyczny wygląd,
f)

przestrzeganie przepisów HACCP;

5) woźna obowiązana jest:
a) utrzymywań czystośń w przydzielonych pomieszczeniach, zgodnie z przepisami HACCP,
b) utrzymywań w stanie czystości i używalności
powierzony sprzęt gospodarczy, meble, naczynia oraz odzież ochronną,
c) dbań o stan zabawek i pomocy dydaktycznych w danym oddziale,
d) estetycznie wydawań posiłki zgodnie z normami i wymogami higieny i bezpieczeństwa,
e) myń naczynia zgodnie z zaleceniami SANEPID-u,
f)

wykonywań prace pomocnicze przy myciu,
rozbieraniu i ubieraniu dzieci,

g) pomagań nauczycielowi danego oddziału
w spełnianiu czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci, wynikających z rozkładu czynności dzieci w ciągu
dnia,
h) pomagań w czynnościach porządkowych
podczas prowadzenia przez nauczyciela zajęń
plastycznych i innych wymagających udziału
drugiej osoby,
i)

uczestniczyń w spacerach i wycieczkach organizowanych dla dzieci

j)

przygotowywań salę do posiłków oraz punktualnie podawań posiłki dzieciom danego
oddziału,

k) przygotowywań salę do odpoczynku dzieci,
dbań o higieniczne warunki wypoczynku,
rozkładań i składań leżaki,
l)

pielęgnowań zieleń w ogrodzie przedszkolnym oraz dbań o sprzęt terenowy,

m) wykonywań inne czynności polecone przez
dyrektora,
n) przestrzegań regulaminu pracy przedszkola;
6) Ponadto w czasie pełnienia dyżuru w szatni
woźna zobowiązana jest:
a) czuwań nad bezpieczeństwem podczas przychodzenia i wychodzenia dzieci z przedszkola,
b) nie dopuszczań do odbierania dzieci przez
osoby pełnoletnie i nieupoważnione na piśmie,
c) wykazywań wysoką kulturę
z dzieńmi i rodzicami,

w kontaktach

d) dbań o estetykę pomieszczeń szatni i holu,
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e) dbań o higienę osobista i estetyczny wygląd.
-

Wychowankowie Przedszkola i Rodzice

§ 17. Wychowanek Przedszkola ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo - dydaktycznego zgodnie
z zasadami higieny pracy umysłowej;
2) ochrony przed wszelkimi formami przemocy
fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności osobistej;
3) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym;
4) edukacji w środowisku rówieśniczym;
5) reprezentowania przedszkola na zewnątrz z poprzez udział w imprezach, konkursach, uroczystościach itp.;
6) pomocy ze strony nauczyciela w łagodzeniu
różnic rozwojowych i eliminowaniu braków
w wiadomościach i umiejętnościach utrudniających dalsze zdobywanie wiedzy oraz ukierunkowania i rozwijania zainteresowań i uzdolnień;
7) indywidualizacji
- dydaktycznym;

w procesie

wychowawczo

8) odpoczynku (snu), czasu wolnego, rozrywki
i zabawy;
9) właściwych relacji i pozytywnych postaw ze
strony wszystkich pracowników Przedszkola.
§ 18. Dyrektor może skreśliń dziecko z listy wychowanków w przypadku:
1) niezgłoszenia się do Przedszkola w terminie
2 tygodni od rozpoczęcia roku szkolnego i nie
usprawiedliwienia w tym terminie przyczyny
nieobecności;
2) braku wiadomości o przyczynie nieobecności
dziecka trwającej ponad 14 dni, po uprzednim
pisemnym zawiadomieniu rodziców (prawnych
opiekunów);
3) nieuzasadnionego uchylania się od uiszczania
przez rodziców (prawnych opiekunów) opłat za
żywienie i inne świadczenia udzielane przez
Przedszkole;
4) nieprzestrzegania przez rodziców statutu Przedszkola.
§ 19. Rodzice mają prawo do:
1) wyrażania i przekazywania dyrektorowi Przedszkola, organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz organowi prowadzącemu opinii
na temat pracy Przedszkola;
2) udziału w zajęciach i uroczystościach otwartych;
3) uzyskiwania wpływu na decyzje dotyczące pracy Przedszkola poprzez reprezentującą ich Radę
rodziców.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 86

– 8226 –

Poz. 1721

§ 20. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą
w sprawach
wychowania
i kształcenia
dzieci
a w szczególności:

2) warunkiem niezbędnym przyjęcia dziecka do
Przedszkola jest zamieszkanie na terenie Gminy
Żary.

1) dyrektor Przedszkola zapoznaje rodziców
z zadaniami wynikającymi z planu pracy przedszkola na pierwszym, w danym roku szkolnym,
ogólnym zebraniu z rodzicami i uwzględnia
ewentualne propozycje przedstawione przez
rodziców;

4. Dzieci niebędące mieszkańcami Gminy Żary
mogą byń przyjmowane do przedszkola po zakończeniu rekrutacji dzieci z Gminy Żary pod warunkiem podpisania przez gminę, której są mieszkańcami, porozumienia z Gminą Żary o refundacji kosztów edukacji tych dzieci w Przedszkolu.

2) rodzice mają prawo wglądu do planu pracy
Przedszkola, który znajduje się u dyrektora
przedszkola;

5. Rekrutacja dzieci na dany rok szkolny odbywa
się, po uzgodnieniu z organem prowadzącym, według następującego harmonogramu:

3) Przedszkole prowadzi ogólną tablicę informacyjną dla rodziców zawierającą wydarzenia
z życia przedszkola, ogłoszenia, informacje
i treści mające na celu pedagogizację rodziców;

a) wydawanie przez Przedszkole i przyjmowanie
od rodziców wypełnionych kart zgłoszenia
dziecka do przedszkola – miesiąc marzec,

4) w celu wymiany informacji oraz dyskusji na
tematy wychowawcze organizuje się spotkania
z rodzicami: ogólne, grupowe i indywidualne;
5) spotkania ogólne i grupowe nie powinny byń
organizowane rzadziej niż raz na kwartał, natomiast indywidualne – w zależności od potrzeb.
§ 21. 1. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat oraz odroczone od obowiązku szkolnego na podstawie odrębnych przepisów.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do
Przedszkola może uczęszczań dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
3. Do przedszkola przyjmowane są dzieci
z terenu Gminy Żary, w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, zastrzeżeniem pkt. 2:
1) w pierwszej kolejności przyjmowane są:
a) dzieci 6-letnie odbywające obowiązkowe
roczne przygotowanie przedszkolne,
b) dzieci 5-letnie mające prawo do przygotowania przedszkolnego,
c) dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci,
d) matek lub ojców, wobec których orzeczono
znaczny lub umiarkowany stopień niepełno
sprawności bądź całkowitą niezdolnośń do
pracy albo niezdolnośń do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,
e) dzieci z rodzin zastępczych;
f)

dzieci rodziców pracujących zawodowo;

g) dzieci uczęszczające w ubiegłych latach do
przedszkola oraz ich rodzeństwo,
h) dzieci rodziców, którzy nie pracują zawodowo;

b) dokonywanie kwalifikacji dzieci do przedszkola na najbliższy rok szkolny - miesiąc
kwiecień,
c) powiadomienie rodziców o wynikach rekrutacji w formie wywieszonej na tablicy ogłoszeń imiennej listy dzieci przyjętych oraz nieprzyjętych do Przedszkola – do 30 kwietnia,
d) rozpatrywanie odwołań rodziców – miesiąc
maj danego roku.
6. Rekrutacji dzieci do Przedszkola dokonuje komisja kwalifikacyjna powołana przez dyrektora, na
podstawie kart zgłoszeń złożonych w wyznaczonym
terminie:
1) w skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą: dyrektor jako przewodniczący komisji, dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej oraz dwóch
przedstawicieli rady rodziców;
2) praca komisji kwalifikacyjnej jest protokołowana a dokumentacja rekrutacji przechowywana,
zgodnie z odrębnymi przepisami;
3) szczegółowe zasady i terminy przyjmowania
dzieci do Przedszkola określa regulamin.
-

Postanowienia końcowe

§ 22. 1. Przedszkole jest gminną jednostką organizacyjną działającą w formie jednostki budżetowej.
2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej
określają odrębne przepisy, w szczególności ustawa
o finansach publicznych oraz ustawa o rachunkowości.
3. Podstawą działalności finansowej Przedszkola
jest plan finansowy sporządzany przez dyrektora na
każdy rok budżetowy.
4. Kontrolę w zakresie finansowym i administracyjnym nad Przedszkolem sprawuje organ prowadzący.
5. Obsługę finansowo-księgową Przedszkola
prowadzi Zespół Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół w Żarach.
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§ 23. 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Zmiany Statutu mogą byń dokonywane
w trybie określonym w ustawie o systemie oświaty.

2. Statut Przedszkola obowiązuje w równym
stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników
niepedagogicznych.

4. W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

===================================================================================
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172 2

UCHWAŁA NR IX/53/11
RADY GMINY ŻARY
z dnia 16 czerwca 2011r.
w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z. zm.) oraz
art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej (tekst jednolity z 2009r. Dz. U.
Nr 175, poz. 1362 z. zm.) Rada Gminy Żary uchwala,
co następuje:
§ 1. Nadaje sie Statut Gminnemu Ośrodkowi
Pomocy Społecznej w Żarach.
§ 2. Postanowienia ogólne
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Żarach, zwany dalej Ośrodkiem, jest jednostką
organizacyjną Gminy Żary utworzoną na podstawie
uchwały nr XI/50/90 Gminnej Rady Narodowej
w Żarach z dnia 22 lutego 1990r.
2. Ośrodek nie posiada osobowości prawnej.
3. Siedziba Ośrodka znajduje się w Żarach przy
Al. Jana Pawła II 6.
4. Obszarem działania Ośrodka jest Gmina Żary.
§ 3. Ośrodek działa w szczególności na podstawie:
1. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z. zm.),
2. ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223
poz. 1458),
3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157,
poz. 1240 z późn. zm.),
4. ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r.
Nr 76, poz. 694 z późn. zm.),
5. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r.
Nr 115, poz. 728 z. zm.),
6. ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc

państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U.
Nr 267, poz. 2259 z. zm.),
7. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z. zm.),
8. ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.
Nr 180, poz. 1493),
9. ustawy z dnia 26 października 1982r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity:
Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z. zm.),
10. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z. zm.),
11. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(tekst jednolity: Dz. U. z 2008r. Nr 69,
poz. 415 z. zm.),
12. ustawy
z dnia
28
listopada
2003r.
o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992
z. zm.),
13. ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów (tekst
jednolity: Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz. 7 z. zm.),
14. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Z 2001r.
Nr 71 poz. 734 z. zm.).
15. Niniejszego Statutu.
§ 4. Ośrodek jest organizatorem, koordynatorem
i wykonawcą zadań określonych w przepisach prawa jako zadania własne gminy, oraz zadania
z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.
§ 5. Do zadań Ośrodka należy w szczególności:
1. przyznawanie i wypłacanie przewidzianych
przepisami prawa świadczeń;
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2. praca socjalna świadczona na rzecz poprawy
funkcjonowania
osób
i rodzin
w ich
środowisku społecznym;

2. Zakres czynności i obowiązków Kierownika,
w tym jego odpowiedzialnośń służbową określa
Wójt

3. prowadzenie i rozwój
struktury socjalnej;

infra-

3. Zakres czynności i obowiązków Pracowników
Ośrodka określa Kierownik.

4. analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie
na
świadczenia
pomocy
społecznej;

4. Pracownicy zatrudnieni w Ośrodku powinni
posiadań odpowiednie kwalifikacje do wykonywania
powierzonych zadań.

5. kierowanie do domu pomocy społecznej
i ponoszenie
odpłatności
za
pobyt
mieszkańca Gminy w tym domu;

5. Nadzór nad działalnością Ośrodka w zakresie
zadań własnych sprawuje Wójt, zaś w zakresie zadań zleconych Wojewoda Lubuski w sposób wynikający z odrębnych przepisów.

niezbędnej

6. realizacja zadań wynikających z rządowych
programów pomocy społecznej, mających
na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin
i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia; prowadzenie działalności profilaktyczno - edukacyjnej oraz
poradnictwa informacyjno - konsultacyjnego
w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi;
7. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;
8. ustalanie uprawnień do świadczeń rodzinnych i ich wypłacanie;
9. ustalanie prawa do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego osobom uprawnionym do
alimentów i ich wypłacanie;
10. postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, w tym m.in. aktywizacja zawodowa
dłużników alimentacyjnych, wnioskowanie
o zatrzymanie prawa jazdy, wnioskowanie
o ściganie
za
przestępstwo
określone
w art. 209 § 1 kk;
11. Przyznawanie
prawa
do
dodatków
mieszkaniowych zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych;
12. Ustalanie prawa do objęcia świadczeniami
opieki
zdrowotnej
finansowanymi
ze
środków publicznych w przypadku świadczeniobiorcy innego niż ubezpieczony;
§ 6. W celu wykonania zadań określonych
w § 4 Ośrodek może zlecań w drodze otwartego
konkursu ofert realizację zadań publicznych
z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do
innych kościołów i związków wyznaniowych oraz
o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich
cele statutowe obejmują prowadzenie działalności
w zakresie pomocy społecznej.
§ 7. 1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na
zewnątrz Kierownik.

6. Ośrodek wykonując zadania własne gminy
w zakresie pomocy społecznej kieruje się ustaleniami Wójta, a realizując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, kieruje się ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę Lubuskiego.
7. Kierownika, zatrudnia i zwalnia Wójt
8. Kierownik jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy w stosunku do zatrudnionych Pracowników.
9. Do Pracowników Ośrodka stosuję się
w szczególności przepisy ustawy o pracownikach
samorządowych, ustawy o pomocy społecznej, Kodeksu Pracy i przepisy wykonawcze.
§ 8. 1. Kierownik realizuje zadania Ośrodka przy
pomocy Głównego Księgowego.
2. Organizację i zasady funkcjonowania Ośrodka
określa regulamin organizacyjny opracowany przez
Kierownika Ośrodka i zatwierdzony przez Wójta
Gminy.
3. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz
przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej
§ 9. 1. Majątek Ośrodka jest mieniem Gminy Żary i może byń wykorzystany jedynie do realizacji
celów i zadań zgodnie z działalnością statutową.
2. Ośrodek jest finansowany z dotacji z budżetu
wojewódzkiego i środków finansowych z budżetu
gminy określonych w uchwale budżetowej Gminy.
3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest
roczny plan dochodów i wydatków zatwierdzony
w ramach budżetu Gminy przez Radę.
4. Ośrodek uzyskane dochody odprowadza do
budżetu Gminy lub województwa.
5. Ośrodek prowadzi rachunkowośń na zasadach
określonych w odrębnych przepisach przewidzianych dla jednostek budżetowych.
§ 10. Kontrolę wewnętrzną w Ośrodku sprawuje
Kierownik i Główny Księgowy.
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§ 11. 1. Statut Ośrodka Uchwala Rada Gminy
2. Wszelkie zmiany Statutu są dokonywane
w trybie obowiązującym dla jego uchwalenia.
§ 12. Traci moc uchwała Nr X/93/07 Rady Gminy
Żary z dnia 29 listopada 2007r roku w sprawie: nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Żarach

Poz. 1722, 1723, 1724

§ 13. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi
Gminy Żary.
§ 14. Uchwala wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Przewodniczący Rady
Kazimierz Ostrowski
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UCHWAŁA NR IX/58/11
RADY GMINY ŻARY
z dnia 16 czerwca 2011r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/40/11 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy
Żary na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników na gnojówkę i płyt gnojowych
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 zmianami oraz art. 403
ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo
ochrony środowiska /Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150
ze zmianami/ uchwala się, co następuje:

-

może byń udzielana:

1) podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w szczególności:
a) osobom fizycznym,
b) wspólnotom mieszkaniowym,

§ 1. W uchwale Nr VIII/40/11 Rady Gminy Żary
1 z dnia 5 maja 2011r. w sprawie określenia zasad
udzielania dotacji z budżetu Gminy Żary na budowę
przydomowych oczyszczalni ściekow, zbiorników na
gnojówke i płyt gnojowych wprowadza się § 1 ust. 1
o brzmieniu:

2) jednostkom sektora finansów publicznych
będących gminnymi osobami prawnymi".

„§ 1. 1. Dotacja z budżetu Gminy Żary na budowę:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Żary.

1) przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5m3/dobę

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

2) zbiorników na gnojówkę o pojemności nie
mniejszej niż 10m3

c) osobom prawnym,
d) przedsiębiorcom

Przewodniczący Rady
Kazimierz Ostrowski

3) płyt gnojowych wraz ze szczelnym zbiornikiem na odcieki o pojemności nie mniejszej niż
1m3",
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UCHWAŁA NR IX/59/11
RADY GMINY ŻARY
z dnia 16 czerwca 2011r.
w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kadłubia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 i art. 35 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

/Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/
uchwala się, co następuje:
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§ 1. W § 18 ust. 1 Statutu Sołectwa Kadłubia dodaje się pkt 14 o brzmieniu:
"14/ doręczanie decyzji wymiarowych, dla których organem podatkowym jest Wójt Gminy Żary".

Poz. 1724, 1725, 1726

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Kazimierz Ostrowski

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
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UCHWAŁA NR IX/60/11
RADY GMINY ŻARY
z dnia 16 czerwca 2011r.
w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Lubanice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 i art. 35 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
/Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/
uchwala się, co następuje:
§ 1. W § 18 ust. 1 Statutu Sołectwa Lubanice dodaje się pkt 14 o brzmieniu:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Żary.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Kazimierz Ostrowski

"14/ doręczania decyzji wymiarowych, dla których organem podatkowym jest Wójt Gminy Żary."
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UCHWAŁA NR IX/61/11
RADY GMINY ŻARY
z dnia 16 czerwca 2011r.
w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Lubomyśl
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 7 i art. 35 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
/Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/
uchwala się, co następuje:
§ 1. W § 18 ust. 1 Statutu Sołectwa Lubomyśl
dodaje się pkt 14 o brzmieniu:
"14/ doręczania decyzji wymiarowych, dla których organem podatkowym jest Wójt Gminy Żary."
172 6

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Kazimierz Ostrowski
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Poz. 1727, 1728
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UCHWAŁA NR IX/62/11
RADY GMINY ŻARY
z dnia 16 czerwca 2011r.
w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Łaz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 i art. 35 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
/Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/
uchwala się, co następuje:
§ 1. W § 18 ust. 1 Statutu Sołectwa Łaz dodaje
się pkt 14 o następującej treści:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Żary.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Kazimierz Ostrowski

"14/ doręczanie decyzji wymiarowych, dla których organem podatkowym jest Wójt Gminy Żary."
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UCHWAŁA NR IX/42/2011
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOMICACH
z dnia 17 czerwca 2011r.
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym
urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam wynikającego z przedsięwzięć nie realizowanych
przez Gminę Małomice
Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
Nr 19 z 2007r., poz. 115 z późniejszymi zmianami)
uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Określa się stawki opłat pobieranych przez
Gminę Małomice za zajęcie pasa drogowego oraz
umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogowego
lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym;
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego;
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3
§ 2. 1. Za zajęcie 1m2 powierzchni jezdni w pasie
drogowym dróg gminnych, o którym mowa w § 1
pkt 1 i 4, niezależnie od rodzaju nawierzchni ustala
się stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

a) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości jezdni
– 5,00zł,
b) przy zajęciu jezdni pow. 20% do 50% szerokości jezdni – 8,00zł,
c) przy zajęciu jezdni pow. 50% do całkowitego
zajęcia jezdni – 10,00zł.
2. Stawki określone w ust. 1 pkt a stosuje się także do chodników, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych.
3. Zajęcie chodnika pod potrzeby związane
z modernizacją lub remontem elewacji, okien, prac
dekarsko- blacharskich itp. przez okres nie dłuższy
niż 30 dni ustala się stawkę za zajęcie 1m2
w wysokości - 0,20zł. za każdy dzień zajęcia. Po
przekroczeniu tego terminu stawki naliczane będą
jak w ust. 2.
4. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za każdy
dzień zajęcia 1m2 pasa drogowego w wysokości
– 3,00zł.
5. W przypadku jeśli droga nie posiada wydzielonych elementów pasa drogowego tj. jednia, chodnik, pobocze, za szerokośń jezdni uznaje się całą
szerokośń pasa drogowego.
§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym
mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące roczne
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stawki opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego
drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia

d) reklamy za 1m2 powierzchni reklamowej
– 1,00zł,
e) pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów
– 0,01zł.

a) na drogach gminnych:
kanalizacyjne,

Poz. 1728, 1729

-

urządzenia
– 10,00zł,

wodociągowe

2. Za obiekty i reklamy wymienione w pkt 1
o pow. poniżej 1m2 pobiera się opłatę jak za 1m2.

-

urządzenia gazowe, energetyczne i telekomunikacyjne – 15,00zł,

3. Powierzchnię obiektów określonych w pkt 1
od „a” do „d” określa się z dokładnością do 1m2.

-

urządzenia ciepłownicze – 20,00zł,

-

urządzenia pozostałe – 40,00zł,

4. Powierzchnię reklam określa się z dokładnością do 0,10m2.

b) na
drogowym
– 20,00zł.

obiekcie

inżynieryjnym

2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej
w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym
3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokośń rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do
liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym
§ 4. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym
mowa w § 1 pkt 3 ustala się następujące stawki
opłat dziennych za 1m2 powierzchni zajętej przez:
a) rzut poziomy obiektu budowlanego, czasowego obiektu handlowego lub usługowego
niezwiązanego z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu - 0,80zł,

§ 5. Do postępowań wszczętych, a nie zakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia
w życie niniejszej uchwały, stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 6. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Małomice
Nr XXVI/173/08 z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie
ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych na cele nie związane
z budową, przebudową, utrzymaniem i ochroną
dróg wynikającego z przedsięwzięń nie realizowanych przez Gminę Małomice.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Małomic
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Przewodniczący Rady
Józef Chuchra

b) rzut poziomy innych obiektów – 2,00zł,
c) pojemniki na odpady stałe i pergole do gromadzenia odpadów – 0,10zł
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UCHWAŁA NR VIII/41/2011
RADY GMINY STARE KUROWO
z dnia 17 czerwca 2011r.
o zmianie uchwały w sprawie utworzenia jednostki pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Starym
Kurowie
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2
pkt 9 lit. „h”, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 9 ust. 1 i 2, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia
25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 13,
poz. 123 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

1. „Struktura organizacyjna Gminnego Ośrodka
Kultury w Starym Kurowie:

§ 1. W uchwale Nr XIX/166/2005 Rady Gminy
Stare Kurowo z dnia 29 kwietnia 2005 roku
w sprawie utworzenia jednostki pod nazwą Gminny
Ośrodek Kultury w Starym Kurowie zmienia się załącznik Nr 1 do Statutu, który otrzymuje brzmienie:

5) Główna księgowa - ¼ etatu, Razem: 5 osób
- 3½ etatu”.

1) Dyrektor GOK - 1 etat
2) Instruktor - 1 etat
3) Sprzątaczka - ½ etatu
4) Specjalista organizacyjno- administracyjny
– ¾ etatu

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XIII/103/2007 Rady
Gminy Stare Kurowo z dnia 28 grudnia 2007 roku
o zmianie uchwały w sprawie utworzenia jednostki
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pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Starym Kurowie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Stare Kurowo.

Poz. 1729, 1730

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Sudoł
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UCHWAŁA NR VIII/42/2011
RADY GMINY STARE KUROWO
z dnia 17 czerwca 2011r.
w sprawie: opłat za ustawianie reklam i tablic informacyjnych oraz zasad ich umieszczania
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. Nr 142 z 2001r., poz. 1591, z późn. zm.) oraz
art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia1996r.
o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 45,
poz. 236, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące stawki opłat rocznych
za umieszczanie reklam i tablic informacyjnych na
budynkach, budowlach i terenach będących własnością gminy:
a) za reklamę lub tablicę informacyjną o powierzchni do 1m2 - 300,00zł.
b) za reklamę lub tablicę informacyjną o powierzchni do 5m2 - 400,00zł za pierwszy m2
plus 200,00zł za każdy kolejny m2.
c) za reklamę lub tablicę informacyjną o powierzchni powyżej 5m2 - 600,00zł za pierwszy
m2 plus 200,00zł za każdy kolejny m2.
§ 2. W przypadku wydania decyzji na okres krótszy niż 1 rok opłatę za umieszczanie reklam i tablic
informacyjnych nalicza się proporcjonalnie za pełne
miesiące danego roku, a rozpoczęty miesiąc uważa
się za pełny.
§ 3. Za reklamy i tablice informacyjne przenośne,
przewoźne (stojaki), stawka dzienna za 1m2 powierzchni wynosi - 5,00zł.
§ 4. Obniża się o 50% stawki opłat wynikających
z § 1, w przypadku instalacji reklam lub tablic informacyjnych świetlnych lub podświetlanych.
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§ 5. Stawki opłat stosuje się proporcjonalnie do
powierzchni reklamy.
§ 6. Do stawek opłat, o których mowa w § 1 i § 3,
doliczany jest podatek VAT, w wysokości obowiązującej w dniu wydania zezwolenia.
§ 7. Opłaty za umieszczanie reklam i tablic informacyjnych pobiera się z góry za cały okres zezwolenia.
§ 8. Zwalnia się z opłat wynikających z § 1
i § 3 reklamy i tablice informacyjne promujące
i reklamujące imprezy organizowane lub współorganizowane przez samorządowe jednostki organizacyjne.
§ 9. Zabrania się ustawiania lub umieszczania
reklam na:
a) terenie parków,
b) obiektach znajdujących się w rejestrze zabytków.
§ 10. Traci moc uchwał Nr XVIII/198/2001 Rady
Gminy Stare Kurowo z dnia 30 listopada 2001 roku
w sprawie opłaty z tytułu uzyskania zgody na
umieszczenie reklamy.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Stare Kurowo.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Sudoł
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UCHWAŁA NR VIII/46/2011
RADY GMINY STARE KUROWO
z dnia 17 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 (t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zmianami) oraz
art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19,
poz. 115 z późn. zmianami) Rada Gminy Stare Kurowo uchwala, co następuje:
§ 1. Do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Stare Kurowo zalicza się drogi położone
w miejscowościach: Stare Kurowo, Kawki, Przyno-

tecko, określone w załączniku Nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Stare Kurowo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Sudoł
Załącznik
do uchwały Nr VIII/46/2011
Rady Gminy Stare Kurowo
z dnia 17 czerwca 2011r.

1. Stare Kurowo:
Nazwa ulicy
Świerkowa
Droga od ul. Kościuszki do drogi
gminnej F 005301(Łącznica – Pławin)
3.
Droga od drogi gminnej F 005301
(Łącznica – Pławin) do ul. Wiejskiej
4.
Wiejska
Lp.
1.
2.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Boczna
Pogodna
Cicha
Krótka
Spokojna
Piaskowa
Leśna
Łączna
Daszyńskiego

14.
15.
16.

Sikorskiego
Mickiewicza
Podgórna

17.

Słoneczna

18.
19.
20.
21.

droga od ul. Wiejskiej do ul. Kościelnej
Nowa
Ogrodowa
Droga od ul. Kościuszki do drogi gminnej
F 005303 (Stare Kurowo – Nowe Kurowo)

Działka - nr ewidencyjny
15

Powierzchnia działki [ha]
0,1900

81

0,1000

334

0,4000

391
903
390
338
342
874/10
780/8
876/8
873/6
870/1
590
216
223
283
271
802
294
625
645
635/2
908/20
577/6
399
125
142

0,3000
0,3100
0,8300
0,0900
0,4600
0,1600
0,1100
0,1444
0,1400
0,1441
0,4300
0,2400
0,1100
0,5460
0,0800
0,5400
0,2700
0,2100
0,5100
0,1100
0,6624
0,0200
0,2000
0,1600
0,5100

734

0,0800
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2. Droga Stare Kurowo – Kawki:
Obręb
Stare Kurowo
Kawki

Lp.
1.

3. Przynotecko:
Obręb
Przynotecko: od drogi powiatowej
nr F 1361 do wału rzeki Noteń

4. 2. 5. Przynotecko: od drogi powiatowej
nr F1361 do drogi wojewódzkiej nr 154

Poz. 1731, 1732

Działka - nr ewidencyjny
954
558
38

Powierzchnia działki [ha]
0,2900
0,5000
1,3600

Działka - nr ewidencyjny
473
695
737
742/1
742/2
215
226

Powierzchnia działki [ha]
0,5400
0,5900
0,2100
0,1900
0,4800
0,6900
0,2400

===================================================================================
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UCHWAŁA NR XI/86/2011
RADY GMINY DESZCZNO
z dnia 20 czerwca 2011r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno
– obręby Karnin i Deszczno
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17,
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52,
poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142
i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r.
Nr 21, poz 113) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2004r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141,
poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130,
poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225,
poz. 1635, z 2007r. Nr 127, poz. 880, z 2008r. Nr 123,
poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237
i Nr 220, poz. 1413, z 2010r. Nr 75, poz. 474, Nr 106,
poz. 675, Nr 119, poz. 804, nr 130, poz. 871, Nr 149,
poz. 996 i Nr 155, poz. 1043 oraz z 2011r. Nr 32,
poz. 159) w związku z uchwałą Nr XXXIX/290/09
Rady Gminy Deszczno z dnia 29 grudnia 2009 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w gminie Deszczno – obręby Karnin i Deszczno, po
stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Deszczno zatwierdzonego uchwałą Nr X/74/2011 z dnia 30 maja 2011r. Rada Gminy
Deszczno uchwala, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno – obręby Karnin
i Deszczno, zwany dalej planem, obejmuje obszar
przedstawiony na rysunku planu w skali 1:1000,
stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały.
2. W planie nie występują ustalenia dotyczące:
1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej - ze
względu na brak takich obiektów i dóbr kultury;
2) granic i sposobów zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów,
w tym terenów górniczych, a także narażonych
na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych – ze względu na brak takich terenów i obiektów;
3) szczegółowych zasad i warunków scalania
i podziału nieruchomości – ze względu na brak
potrzeby ich określania;
4) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów - ze
względu na brak potrzeby takiego zagospodarowania;
5) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości - ze
względu na brak potrzeby wyznaczania takich
obszarów;
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6) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej – ze względu
na brak potrzeby wyznaczania takich obszarów;
7) granic obszarów wymagających przekształceń
lub rekultywacji - ze względu na brak potrzeby
wyznaczania takich obszarów;
8) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych
oraz terenów służących organizacji imprez masowych - ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich terenów;
9) granic pomników zagłady oraz ich stref
ochronnych - ze względu na brak takich pomników i ich stref ochronnych.
§ 2. Określenia stosowane w uchwale oznaczają:
1) dojazd – dojazd pojazdem samochodowym;
2) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograniczająca częśń terenu, na której dopuszcza się
wznoszenie nadziemnych części budynków; linia ta nie dotyczy: balkonów, wykuszy, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami do budynków, elementów odwodnienia, zdobień
elewacji i innych podobnych elementów;
3) nośnik reklamowy – obiekt służący reklamie;
4) obszar zabudowany – obszar zajęty przez budynek lub budynki, ograniczony zewnętrznym
obrysem ścian zewnętrznych w jego lub ich
rzucie o największej powierzchni;
5) parking dla rowerów – miejsce postojowe lub
ich zgrupowanie przeznaczone na postój rowerów;
6) parking samodzielny jednopoziomowy – jednokondygnacyjna budowla lub budynek przeznaczony do przechowywania samochodów;
7) przeznaczenie podstawowe terenu – częśń
przeznaczenia terenu, która dominuje na danym terenie;
8) przeznaczenie terenu – obiekty, które jako jedyne są dopuszczone na danym terenie;
9) przeznaczenie uzupełniające terenu – częśń
przeznaczenia terenu, która uzupełnia lub
wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposób określony w ustaleniach planu;
10) sieci uzbrojenia terenu – przewody wodociągowe i kanalizacyjne, gazociągi, sieci ciepłownicze, linie kablowe sieci telekomunikacyjnej
i elektroenergetycznej, oraz inne podobne
przewody, wraz z urządzeniami niezbędnymi do
ich funkcjonowania;
11) szpaler drzew – pojedynczy lub podwójny szereg drzew, którego przerwanie dopuszcza się
na skrzyżowaniach oraz w miejscach dojazdu
do terenu;
12) teren – częśń obszaru objętego planem wyznaczona na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczona symbolem.
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§ 3. 1. Integralną częścią planu jest rysunek planu, o którym mowa w § 1 ust. 1.
2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku
planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granice obszaru objętego planem, tożsame
z granicami strefy ochrony konserwatorskiej
zabytków archeologicznych;
2) linie rozgraniczające tereny;
3) symbole terenów;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
5) szpalery drzew;
6) pasy zieleni ochronnej.
3. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu planu stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.
4. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji, zapisanych w planie, z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy,
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych stanowi załącznik
Nr 3 do uchwały.
§ 4. 1. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenu:
1) biura – należy przez to rozumień budynki lub
ich części, w których prowadzi się działalnośń
związaną z zarządzaniem, działaniem organizacji, doradztwem, finansami, ubezpieczeniami,
projektowaniem, obsługą nieruchomości, wynajmem, pośrednictwem, prowadzeniem interesów, pracami badawczo-rozwojowymi, archiwizowaniem, działalnością wydawniczą, reklamą, tłumaczeniami, przetwarzaniem i przesyłaniem informacji, informatyką, przygotowywaniem programów telewizyjnych i radiowych,
przyjmowaniem przesyłek, administracją, wymiarem sprawiedliwości, zarządzaniem obroną
narodową, policją, strażą pożarną i służbami
ochrony, reprezentowaniem państw, instytucjami międzynarodowymi, konserwacją i naprawą maszyn biurowych, a także podobną
działalnośń, której nie prowadzi się w budynkach lub ich częściach należących do innej kategorii przeznaczenia terenu;
2) ciągi piesze;
3) ciągi pieszo-rowerowe;
4) ciągi rowerowe;
5) drogi wewnętrzne;
6) gastronomia – placówki gastronomiczne, samodzielne i ogólnodostępne, których przedmiotem działalności jest przygotowanie oraz
sprzedaż posiłków i napojów do spożycia na
miejscu lub na wynos, takie jak restauracje,
puby, bary, kawiarnie, a także obiekty do nich
podobne, nie należące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
7) giełdy towarowe;
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8) handel detaliczny małopowierzchniowy – należy przez to rozumień obiekty służące sprzedaży
detalicznej, przystosowane do przyjmowania
klientów, o powierzchni sprzedaży nie większej
niż 2000m2, wraz z obiektami towarzyszącymi,
nie należącymi do innej kategorii przeznaczenia
terenu, z wyłączeniem stacji paliw;
9) handel detaliczny wielkopowierzchniowy – należy przez to rozumień obiekty służące sprzedaży detalicznej, przystosowane do przyjmowania
klientów, o powierzchni sprzedaży powyżej
2000m2, wraz z obiektami towarzyszącymi, nienależącymi do innej kategorii przeznaczenia terenu, z wyłączeniem stacji paliw;
10) magazyny i handel hurtowy – należy przez to
rozumień obiekty służące do składowania, sortowania, konfekcjonowania, sprzedaży hurtowej i wysyłkowej sprzedaży detalicznej towarów wraz z obiektami towarzyszącymi, z wyłączeniem giełd towarowych, a także obiekty do
nich podobne, nienależące do innej kategorii
przeznaczenia terenu;
11) mieszkania towarzyszące – należy przez to rozumień części budynków niemieszkalnych,
w których znajdują się nie więcej niż 2 mieszkania;
12) naprawa pojazdów – należy przez to rozumień
obiekty służące naprawie samochodów, a także
obiekty do nich podobne, nie należące do innej
kategorii przeznaczenia terenu;
13) obiekty do parkowania;
14) obiekty hotelowe – należy przez to rozumień
budynki niemieszkalne zakwaterowania turystycznego, w tym: hotele, motele, pensjonaty,
gospody, schroniska turystyczne, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich
podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
15) obiekty infrastruktury kanalizacyjnej – należy
przez to rozumień wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do
wód lub do ziemi, urządzenia podczyszczające
i oczyszczające ścieki oraz przepompownie
ścieków, a także obiekty do nich podobne nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
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20) obiekty wystawienniczo-targowe – należy przez
to rozumień obiekty wystawienniczo-targowe
wraz z obiektami towarzyszącymi, a także
obiekty do nich podobne, nienależące do innej
kategorii przeznaczenia terenu;
21) obsługa pojazdów – należy przez to rozumień
obiekty służące obsłudze samochodów, w tym
myjnie, stacje diagnostyki pojazdów, punkty
wymiany oleju, a także obiekty do nich podobne, nie należące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
22) place;
23) poradnie medyczne – należy przez to rozumień
przychodnie, poradnie, ambulatoria, ośrodki
zdrowia, gabinety lekarskie, stacje dializ, zakłady rehabilitacji leczniczej, stacje krwiodawstwa,
szkoły rodzenia, gabinety paramedyczne, a także obiekty do nich podobne nie należące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
24) pracownie medyczne - należy przez to rozumień
pracownie diagnostyki medycznej, protetyki
stomatologicznej i ortodoncji, pracownie ortopedyczne, banki krwi, organów i szpiku kostnego, a także obiekty do nich podobne, nie należące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
25) produkcja drobna – należy przez to rozumień
niewielkie obiekty związane z prowadzeniem
działalności wytwórczej, takie jak piekarnie, lodziarnie, cukiernie, zakłady poligraficzne i tym
podobne, w tym obiekty przystosowane do
przyjmowania klientów, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne,
nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
26) produkcja;
27) rozrywka – należy przez to rozumień dyskoteki,
kluby, sale taneczne, kręgielnie, sale bilardowe,
wraz z obiektami towarzyszącymi, a także
obiekty do nich podobne nie należące do innej
kategorii przeznaczenia terenu;
28) stacje gazowe;
29) stacje paliw;

16) obiekty infrastruktury telekomunikacyjnej;

30) stacje transformatorowe;

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

31) ulice;

18) obiekty lecznictwa zwierząt;
19) obiekty upowszechniania kultury – należy przez
to rozumień domy kultury, biblioteki, mediateki,
wypożyczalnie filmów, centra informacyjne,
kluby tematyczne, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne nie

32) usługi drobne – należy przez to rozumień obiekty usług szewskich, krawieckich, rymarskich, fotograficznych, introligatorskich, poligraficznych, jubilerskich, lutniczych, fryzjerskich, kosmetycznych, zegarmistrzowskich, pogrzebowych, ślusarskich, stolarskich, punkty napraw
artykułów użytku osobistego i użytku domowego, sauny, solaria, gabinety masażu, pralnie,
punkty wynajmu i wypożyczania przedmiotów
ruchomych, a także obiekty do nich podobne
nie należące do innej kategorii przeznaczenia
terenu;
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33) wytwarzanie energii cieplnej.

Rozdział 2

2. Na każdym terenie dopuszcza się zieleń
i urządzenia budowlane towarzyszące kategoriom
przeznaczenia dopuszczonym na tym terenie.
3. Ustala się następujące grupy kategorii przeznaczenia terenu:
1) aktywnośń gospodarcza - grupa obejmuje następujące kategorie:
a) produkcja,
b) obsługa pojazdów,
d) stacje paliw,
e) obiekty wystawienniczo-targowe,
giełdy towarowe,

g) magazyny i handel hurtowy;
2) usługi - grupa obejmuje następujące kategorie:
a) handel detaliczny małopowierzchniowy,
b) gastronomia,
c) rozrywka,

usługi drobne,

g) produkcja drobna,

j)

obiekty lecznictwa zwierząt;

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

1) obszar objęty planem znajduje się w zasięgu
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 137
„Pradolina Toruń-Eberswalde (Warta)”;
2) na powierzchniach niezabudowanych i nieutwardzonych obowiązuje urządzenie zieleni,
w tym zimozielonej.

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

e) place,
obiekty do parkowania;

4) obiekty infrastruktury technicznej
obejmuje następujące kategorie:

4) poza zasadami usytuowania budynku określonymi w przepisach odrębnych, dopuszcza się
sytuowanie budynku zwróconego ścianą bez
otworów okiennych lub drzwiowych w stronę
granicy z sąsiednią działką budowlaną w odległości 1,5m od tej granicy lub bezpośrednio
przy tej granicy;

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

c) ciągi pieszo-rowerowe,

f)

2) wysokośń, o której mowa w pkt 1 nie dotyczy
obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej;

§ 6. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące
ochrony i kształtowania środowiska i krajobrazu
oraz ochrony przyrody:

h) poradnie medyczne,
pracownie medyczne,

1) wysokośń obiektów budowlanych nie może byń
większa niż 25m, z zastrzeżeniem pkt 2;

6) powierzchnia nośników reklamowych, o których mowa w pkt 5, nie może byń większa niż
10m².

e) obiekty upowszechniania kultury,

i)

§ 5. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

5) dopuszcza się nośniki reklamowe wyłącznie na
elewacjach budynków;

d) biura,

f)

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem

3) obiekty
infrastruktury
telekomunikacyjnej
o wysokości 50m i więcej powyżej poziomu terenu, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na
budowę, podlegają zgłaszaniu do właściwych
organów nadzoru nad lotnictwem wojskowym
oraz oznakowaniu, jako przeszkody lotnicze;

c) naprawa pojazdów,

f)
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-

grupa

a) stacje transformatorowe,
b) stacje gazowe,
c) obiekty infrastruktury wodociągowej,
d) obiekty infrastruktury kanalizacyjnej,
e) obiekty infrastruktury telekomunikacyjnej.

3. W granicach stanowisk archeologicznych,
oznaczonych na rysunku planu nr ST.1 AZP4612/116, ST.247 AZP46-12/122, ST.248 AZP46-12/123,
ST.249 AZP46-12/116 oraz ST.5 AZP46-12/120,
w przypadku prowadzenia prac ziemnych należy
przeprowadziń badania archeologiczne za pozwoleniem właściwych służb ochrony zabytków.
§ 8. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące
scalania i podziału nieruchomości:
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1) dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości;
2) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego musi zawierań się pomiędzy
60° a 120°.
§ 9. 1. Dojazd do terenów dopuszcza się wyłącznie od terenów przyległych ulic wewnętrznych, o ile
ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej.
2. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące
parkowania pojazdów:
1) obowiązują miejsca postojowe dla samochodów osobowych towarzyszące poszczególnym
kategoriom przeznaczenia terenu co najmniej
w liczbie ustalonej zgodnie z następującymi
wskaźnikami:
a) dla handlu detalicznego małopowierzchniowego – 2 miejsca postojowe na 100m2 powierzchni sprzedaży,
b) dla
handlu
wielkopowierzchniowego
– 50 miejsc postojowych na 1000m2 powierzchni sprzedaży,
c) dla gastronomii i rozrywki – 1,5 miejsca postojowego na 100m2 powierzchni użytkowej,
d) dla biur – 3 miejsca postojowe na 100m2
powierzchni użytkowej,
e) dla poradni i pracowni medycznych – 1 miejsce postojowe na 100m2 powierzchni użytkowej,
f)

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

g) dla produkcji – 30 miejsc postojowych na
100 stanowisk pracy,
h) dla
magazynów
i handlu
hurtowego
– 2 miejsca postojowe na 100m2 powierzchni
użytkowej;
2) miejsca postojowe, o których mowa w pkt 1,
należy sytuowań na terenie i na działce budowlanej, na których usytuowany jest obiekt, któremu te miejsca towarzyszą.
§ 10. 1. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemów infrastruktury technicznej:
1) dopuszcza się sieci uzbrojenia terenu;
2) realizacja układu komunikacyjnego powinna
obejmowań budowę, przebudowę lub modernizację sieci uzbrojenia terenu;
3) sieci infrastruktury technicznej dopuszcza się
wyłącznie jako podziemne, z wyjątkiem tych
elementów sieci, które ze względów technicznych i zgodnie z przepisami odrębnymi wymagają sytuowania nadziemnego.
2. W zakresie zaopatrzenia w wodę obowiązuje:
1) zaopatrzenie w wodę wyłącznie z sieci wodociągowej z zastrzeżeniem pkt 2;
2) do czasu realizacji sieci wodociągowej dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z indywidualnych
ujęń wody;

Poz. 1732

3) budowa sieci wodociągowej w układach pierścieniowych, zapewniających ciągłośń dostawy
wody do odbiorców i zabezpieczenie przeciw
pożarowe;
4) awaryjne zaopatrzenie w wodę należy zapewniń
zgodnie z przepisami odrębnymi
3. W zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych obowiązuje:
1) odprowadzenie ścieków sanitarnych wyłącznie
siecią kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem
pkt 2;
2) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków wyłącznie
do szczelnych zbiorników bezodpływowych.
4. W zakresie odprowadzania wód opadowych
i roztopowych obowiązuje:
1) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych
dopuszcza się siecią kanalizacji deszczowej,
z zastrzeżeniem pkt 2;
2) dopuszcza się rozwiązania techniczne służące
zatrzymaniu wód opadowych i roztopowych
w obrębie posesji;
3) objęcie systemami odprowadzającymi wody
opadowe i roztopowe terenów zabudowanych
i utwardzonych;
4) dopuszcza się budowę zbiorników retencyjnych
oraz pompowni wód opadowych;
5) usunięcie z wód opadowych i roztopowych
substancji określonych w przepisach szczególnych, przed ich wprowadzeniem do kanalizacji
deszczowej lub do odbiornika, za pomocą urządzeń do podczyszczania, zlokalizowanych na terenie własnym inwestora;
6) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na których może dojśń do zanieczyszczenia substancjami, o których mowa w pkt 5.
5. W zakresie zaopatrzenia w gaz obowiązuje:
1) zaopatrzenie w gaz dopuszcza się z sieci gazowej, z zastrzeżeniem pkt 2;
2) do czasu realizacji sieci gazowej dopuszcza się
zaopatrzenie w gaz z indywidualnych zbiorników.
6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło obowiązuje:
1) zaopatrzenie w ciepło z lokalnych źródeł ciepła
o niskim stopniu emisji zanieczyszczeń;
2) dopuszcza się stosowanie nowoczesnych wysokosprawnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym;
3) dopuszcza się wykorzystanie energii elektrycznej i odnawialnych źródeł energii do celów
grzewczych.
7. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną
obowiązuje:
1) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej;
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2) dopuszcza się budowę stacji transformatorowych wykonanych, w zależności od sposobu
zagospodarowania terenów, jako obiekty wolnostojące lub wbudowane.
8. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów
obowiązują zasady określone w przepisach szczególnych i aktach prawa miejscowego.
§ 11. Teren 1KDGP ustala się jako obszar przeznaczony na cele publiczne.
§ 12. Określa się wysokośń stawki procentowej,
na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
dla:
1) terenów 1KDGP, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW
i 6KDW na 1%;
2) pozostałych terenów na 15%.
Rozdział 3

Poz. 1732

2) istniejącego zjazdu z ulicy Poznańskiej, znajdującego się poza granicami planu.
§ 14. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami 2U i 3U ustala się następujące
przeznaczenie:
1) podstawowe:
a) usługi,
b) obiekty hotelowe;
2) uzupełniające:
a) mieszkania towarzyszące,
b) infrastruktura drogowa,
c) obiekty infrastruktury technicznej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania
zabudowy i zagospodarowania terenu:

Ustalenia dla terenów

1) mieszkania towarzyszące dopuszcza się wyłącznie powyżej pierwszej kondygnacji nadziemnej budynków;

§ 13. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1U/UKS ustala się następujące przeznaczenie:

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

1) podstawowe:
a) usługi,
b) obiekty hotelowe,
c) obsługa pojazdów,
d) naprawa pojazdów,
e) infrastruktura drogowa;
2) uzupełniające:
a) mieszkania towarzyszące,
b) obiekty infrastruktury technicznej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania
zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) mieszkania towarzyszące dopuszcza się wyłącznie powyżej pierwszej kondygnacji nadziemnej budynków;
2) wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy,
jak na rysunku planu;
3) wysokośń budynków nie może byń większa niż
12m;
4) obowiązują dachy o kącie nachylenia połaci do
45°;
5) udział powierzchni obszaru zabudowanego
w powierzchni działki budowlanej nie może byń
większy niż 60%;
6) powierzchnia terenu biologicznie czynnego
musi stanowiń co najmniej 20% powierzchni
działki budowlanej.
3. Dojazd do terenu dopuszcza się wyłącznie od:
1) terenu 3KDW;

3) wysokośń budynków nie może byń większa niż
12m;
4) obowiązują dachy o kącie nachylenia połaci do
45°;
5) udział powierzchni obszaru zabudowanego
w powierzchni działki budowlanej nie może byń
większy niż 60%;
6) powierzchnia terenu biologicznie czynnego
musi stanowiń co najmniej 20% powierzchni
działki budowlanej.
§ 15. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami 4UC/U i 5UC/U ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe:
a) handel detaliczny wielkopowierzchniowy,
b) usługi;
2) uzupełniające:
a) wytwarzanie energii cieplnej,
b) infrastruktura drogowa,
c) obiekty infrastruktury technicznej.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy,
jak na rysunku planu;
2) wysokośń budynków nie może byń większa niż
18m;
3) obowiązują dachy o kącie nachylenia połaci do
45°;
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4) udział powierzchni obszaru zabudowanego
w powierzchni działki budowlanej nie może byń
większy niż 70%;

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

5) powierzchnia terenu biologicznie czynnego
musi stanowiń co najmniej 15% powierzchni
działki budowlanej;

1) obowiązuje poszerzenie ulicy klasy głównej
przyspieszonej – ulicy Poznańskiej, znajdującej
się poza granicami planu;

6) na terenie 5UC/U obowiązuje szpaler drzew
wyznaczony na rysunku planu.

2) szerokośń w liniach rozgraniczających jak na
rysunku planu.

§ 16. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolem 6AG i 7AG ustala się następujące
przeznaczenie:

§ 18. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami 3KDW i 6KDW ustala się następujące
przeznaczenie – drogi wewnętrzne.

1) podstawowe:
a) aktywnośń gospodarcza,
b) usługi;
2) uzupełniające:
a) mieszkania towarzyszące,
b) wytwarzanie energii cieplnej,
c) infrastruktura drogowa,
d) obiekty infrastruktury technicznej.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) mieszkania towarzyszące dopuszcza się wyłącznie powyżej pierwszej kondygnacji nadziemnej budynków;
2) wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy,
jak na rysunku planu;
3) wysokośń budynków nie może byń większa niż
15m;
4) obowiązują dachy o kącie nachylenia połaci do
45°;

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) obowiązuje droga wewnętrzna;
2) szerokości w liniach rozgraniczających:
a) 12m dla 3KDW,
b) 15m dla 6KDW;
3) droga zakończona placem
o wymiarach 20m x 20m.

§ 19. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami 2KDW, 4KDW i 5KDW ustala się
następujące przeznaczenie – drogi wewnętrzne.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) szerokości w liniach rozgraniczających:
a) 27m dla 2KDW,
b) 15m dla 4KDW,
c) 12m dla 5KDW.
2) szerokośń jezdni minimum 6m.

6) powierzchnia terenu biologicznie czynnego
musi stanowiń co najmniej 20% powierzchni
działki budowlanej;

Przepisy końcowe

8) na terenie 7AG obowiązuje pas zieleni ochronnej z zielenią wielopiętrową o szerokości co
najmniej 15m, wyznaczony na rysunku planu.
§ 17. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDGP ustala się następujące przeznaczenie – ulice.

zawracania

4) szerokośń jezdni minimum 6m.

5) udział powierzchni obszaru zabudowanego
w powierzchni działki budowlanej nie może byń
większy niż 60%;

7) na terenie 6AG obowiązuje szpaler drzew wyznaczony na rysunku planu;

do

Rozdział 4
§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Deszczno.
§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tadeusz Koper
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XI/86/2011
Rady Gminy Deszczno
z dnia 20 czerwca 2011r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI/86/2011
Rady Gminy Deszczno
z dnia 20 czerwca 2011r.
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do
projektu planu
Do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno
– obręby Karnin i Deszczno nie wniesiono uwag.
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XI/86/2011
Rady Gminy Deszczno
z dnia 20 czerwca 2011r.
Rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisanych
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy,
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
§ 1. W obszarze objętym Planem przewiduje się
realizację inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej należącej do zadań własnych gminy służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty,
oraz określa się sposób ich realizacji oraz zasady
finansowania.
§ 2. Ustala się, że inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej należącej do zadań własnych gminy
będą mogły byń finansowane:
1) z budżetu gminy;
2) ze środków własnych przedsiębiorstw działających w imieniu gminy;
3) współfinansowane ze środków zewnętrznych,
w tym pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej;
4) z udziału inwestorów zewnętrznych na podstawie zawartych porozumień;
5) dotacji, pożyczek, kredytów, obligacji komunalnych;
6) innych środków zewnętrznych;
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7) poprzez udział inwestorów prywatnych w finansowaniu zadań publicznych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Poz. 1732, 1733

§ 3. Ustala się, że udział finansowy gminy lub zainteresowanych podmiotów będzie przedmiotem
indywidualnych ustaleń w ramach poszczególnych
zadań inwestycyjnych.
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UCHWAŁA NR IX/55/11
RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE
z dnia 20 czerwca 2011r.
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 (Dz. U.
z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) 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) i po przeprowadzeniu
konsultacji społecznych w trybie przewidzianym
Uchwałą Nr XLVIII/293/10 Rady Miejskiej w Sulęcinie
z dnia 09.11.2010r. ( Dz. U. Woj. Lubuskiego z 2010r.,
Nr 113, poz. 1811) Rada Miejska w Sulęcinie uchwala, co następuje:

7) kalkulację przewidywanych kosztów z uwzględnieniem:

§ 1. 1. Uchwała określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

a) w przypadku wniosku złożonego za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub
podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy
o pożytku publicznym i o wolontariacie:

2. Przez inicjatywę lokalną należy rozumień formę współpracy Gminy Sulęcin z jej mieszkańcami
w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty
lokalnej.
§ 2. 1. Wniosek o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej może zostań złożony
przez mieszkańców Gminy Sulęcin występujących
jako grupa nieformalna lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych, czy też podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę na terenie Gminy Sulęcin.
2. Zakres zadań, które mogą byń realizowane
w trybie inicjatywy lokalnej określa art. 19 b ust. 1
ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 3. 1. Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej
powinien zawierań w szczególności:
1) nazwę i opis zadania,
2) miejsce i termin realizacji zadania,
3) harmonogram realizacji zadania,
4) zakres rzeczowy zadania,
5) opis dotychczas wykonanych prac,
6) ilościowe określenie planowanych efektów realizacji zadania,

a) łącznego kosztu,
b) wnioskowanej wysokości dofinansowania
oraz planowanego sposobu jej wydatkowania,
c) informacji o wkładzie własnym strony wnioskującej.
2. Wniosek powinien zawierań dodatkowo:

-

statut,

-

aktualny odpis z właściwego rejestru organizacji,

-

pełnomocnictwo do składania oświadczeń
woli ( w przypadku złożenia wniosku przez
pełnomocnika),

-

oświadczenie o braku zaległości w zapłacie
należności publiczno-prawnych.

b) w przypadku
mieszkańców:
-

wniosku

złożonego

przez

pisemne oświadczenie wszystkich uczestników potwierdzające gotowośń ich uczestnictwa w realizacji inicjatywy oraz wskazujące
osoby reprezentujące grupę wnioskodawców.

3. Wnioski składane są w terminie do 30 września każdego roku.
§ 4. Decyzję o wsparciu wniosku podejmuje
Burmistrz Sulęcina po zapoznaniu się z opinią Komisji powołanej do oceny wniosków. W skład Komisji wchodzą osoby i przedstawiciele wymienieni
w art. 15 ust. 2b - 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ).
§ 5. 1. Wnioski są rozpatrywane z uwzględnieniem następujących kryteriów:
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1) formalnej zgodności wniosku z treścią § 3 ust. 1
i 2 niniejszej uchwały,

2. Wnioskodawcę informuje się na piśmie o sposobie rozpatrzenia wniosku.

2) celowości inicjatywy lokalnej z punktu widzenia
potrzeb społeczności lokalnej,

3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Gmina Sulęcin zawiera z wnioskodawcą umowę
na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

3) oceny kalkulacji kosztów zadania i organizacyjno-kadrowych możliwości jego realizacji przez
wnioskodawców,
4) wkładu własnego wnioskodawców w kwocie
nie mniejszej niż 30% kosztu realizacji zadania,
5) wysokości środków finansowych przeznaczonych na wspieranie inicjatyw lokalnych w budżecie Gminy Sulęcin.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulęcina.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Leon Szczepański
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UCHWAŁA NR IX/61/11
RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE
z dnia 20 czerwca 2011r.
w sprawie uchwalenia „Regulaminu świetlic wiejskich”
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada
Miejska w Sulęcinie uchwala, co następuje:

-

dzieci i młodzież z terenu Gminy Sulęcin
w ramach prowadzonych zajęń bądź spędzania czasu wolnego pod opieką osoby
dorosłej,

§ 1. Uchwala się „Regulamin świetlic wiejskich”
stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

-

Rada Sołecka i sołtys,

-

członkowie stowarzyszeń działających na
terenie wsi w ramach działalności statutowej,

-

członkowie Kół Gospodyń Wiejskich,

-

mieszkańcy Gminy Sulęcin w ramach zorganizowanych inicjatyw lokalnych: imprezy
sportowe, kulturalne (dyskoteki, imprezy
okolicznościowe, inne).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulęcina.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Leon Szczepański
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IX/61/11
Rady Miejskiej w Sulęcinie
z dnia 20 czerwca 2011r.
REGULAMIN ŚWIETLIC WIEJSKICH
Postanowienia ogólne:
1. Świetlica wiejska jest miejscem spotkań, integrującym środowisko.
2. Administratorem świetlicy jest Gmina Sulęcin.
3. Godziny otwarcia świetlicy określa harmonogram, dostosowany do stałych zajęń prowadzonych
dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz potrzeb mieszkańców.
4. Opiekunem świetlicy jest osoba działająca na
podstawie pisemnej umowy z Burmistrzem Sulęcina.
5. Ze świetlic wiejskich mogą korzystań:

Do obowiązków opiekuna świetlicy należy:
1. Dbanie o czystośń obiektu i przyległego terenu
oraz o urządzenia i sprzęt znajdujący się
w świetlicy.
2. Udostępnienie obiektu mieszkańcom zgodnie
z harmonogramem, na zebrania i spotkania
wiejskie oraz imprezy i uroczystości okolicznościowe.
3. Zapoznanie z obiektem, przekazanie sprzętu
i urządzeń osobom uprawnionym, odbiór
świetlicy po wykorzystaniu obiektu.
4. Zgłaszanie usterek, awarii, bieżących potrzeb.
5. Opiekun świetlicy ponosi odpowiedzialnośń
materialną
za
powierzony
mu
sprzęt
i urządzenia stanowiące wyposażenie świetlicy.
6. Z posiadanych oraz wydatkowanych środków
opiekun świetlicy rozlicza się z Gminą Sulęcin.
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Wynajem świetlicy wiejskiej oraz wyposażenia:
1. Wynajem świetlicy odbywa się odpłatnie.
2. Stawka wynajmu określona jest na każdorazowo rozpoczętą dobę wynajmu. Doba wynajmu
rozpoczyna się i kończy o godzinie 1000
3. Opłatę za wynajem pobiera się na podstawie
cennika zatwierdzonego przez Burmistrza Sulęcina
stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.
4. Opłata za wynajem świetlicy zawiera koszty za
zużytą energię elektryczną, wodę i wywóz nieczystości.
5. Burmistrz Sulęcina może podjąń decyzję
o zwolnieniu z opłat za wynajem w przypadkach
organizowania imprez o charakterze kulturalnym
i edukacyjnym przez stowarzyszenia działające na
terenie wsi a przeznaczonych dla ogółu mieszkańców.
6. Wynajem świetlicy odbywa się poprzez złożenie wniosku do Burmistrza Sulęcina, stanowiącego
Załącznik Nr 2 niniejszego regulaminu, w terminie
nie późniejszym niż 14 dni przed datą wynajmu.
7. Po zatwierdzeniu przez Burmistrza Sulęcina
złożonego wniosku, najemca zobowiązany jest do
uiszczenia kaucji zwrotnej w wysokości 100zł oraz
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wniesienia opłaty za wynajem, a następnie podpisania z wynajmującym umowy najmu (Załącznik
Nr 3). Wszelkie opłaty uiszcza się w kasie Urzędu
Miejskiego w Sulęcinie.
8. Najemca jest osobą odpowiedzialną za przyjęcie lokalu, nadzór nad korzystaniem z lokalu, oraz
zdanie lokalu w stanie w jakim został przyjęty.
9. Wydanie obiektu Najemcy oraz jego odbioru
w imieniu Gminy Sulęcin dokona opiekun świetlicy.
Z czynności tych zostanie sporządzony protokół
zdawczo – odbiorczy.
10. Wpłacona kaucja zostanie wypłacona po
okazaniu protokołu zdawczo – odbiorczego bez
uwag sporządzonego po zakończeniu najmu.
11. Ewentualne uszkodzenia opisane w protokole zdawczo – odbiorczym muszą byń usunięte
w terminie do 3 dni od daty sporządzenia protokołu.
12. Uszkodzenia do wysokości wpłaconej kaucji
będą pokrywane z kaucji.
Postanowienia końcowe:
1. Osoby korzystające ze świetlicy winny przestrzegań przepisów BHP, ppoż. i tych dotyczących
porządku publicznego oraz stanu sanitarnego.
2. Skargi należy składań do Burmistrza Sulęcina.
Załącznik Nr 1
do Regulaminu świetlic wiejskich

CENNIK ZA WYNAJEM ŚWIETLIC WIEJSKICH NA TERENIE GMINY SULĘCIN
OKRES WIOSENNO – LETNI TJ. OD 01 KWIETNIA D0 30 WRZEŚNIA
Świetlice wiejskie
Miejscowośń Kwota za wynajem bez zapleza kuchennego
Długoszyn
100 zł
Wielowieś
100 zł
Zarzyń
100 zł
Brzeźno
100 zł

Kwota za wynajem z zapleczem kuchennym
260 zł
200 zł
200 zł
-

OKRES JESIENNO – ZIMOWY TJ. OD 01 PAŹDZIERNIKA DO 31 MARCA
Świetlice wiejskie
Miejscowośń Kwota za wynajem bez zapleza kuchennego
Długoszyn
150 zł
Wielowieś
150 zł
Zarzyń
150 zł
Brzeźno
120 zł

Kwota za wynajem z zapleczem kuchennym
300 zł
240 zł
240 zł
-
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Załącznik Nr 2
do Regulaminu świetlic wiejskich
........................................, dnia.........................

...............................................................
(imię i nazwisko)
...............................................................
(adres zamieszkania)
...............................................................
(telefon kontaktowy)
BURMISTRZ SULĘCINA

WNIOSEK O WYNAJEM ŚWIETLICY
Zwracam się z prośbą o wynajem świetlicy wiejskiej w miejscowości
.......................................................................................................................................................................................
w dniu/dniach................................................... (tj. łączna ilośń dób....................)
z zapleczem kuchennym TAK/NIE*
w celu zorganizowania ................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

...............................................
Podpis
* niepotrzebne skreśliń

Załącznik Nr 3
do Regulaminu świetlic wiejskich

UMOWA NAJMU
zawarta w dniu ………………………………… w Sulęcinie pomiędzy Gminą Sulęcin z siedzibą w Sulęcinie,
ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin, reprezentowaną przez Michała Deptucha Burmistrza Sulęcina, zwaną dalej
Wynajmującym
a
.......................................................................................................................................................................................

zamieszkałym/ą............................................................................................................................
Najemcą

zwanym/ą

dalej

§ 1. Wynajmujący oddaje, a Najemca bierze w najem salę wiejską w miejscowości.............................. na
zorganizowanie uroczystości rodzinnej/imprezy okolicznościowej w dniu (ach): ……………………….................
§ 2. 1. Wysokośń czynszu za najem sali wynosi ................................ zł. brutto (................... netto
+ ....................23 % VAT).
2. Opłatę za wynajem uiszczono w kasie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie dnia.............................
3. Faktura będzie wystawiona po zakończeniu najmu.
§ 3. 1. Wydanie obiektu Najemcy w dniu ............................ o godz. 1000 oraz jego odbioru po zakończeniu
najmu w dniu ............................ o godz. 1000 dokona w imieniu Gminy – Opiekun świetlicy. Z czynności tych
zostanie sporządzony protokół zdawczo – odbiorczy stanowiący załącznik do niniejszej umowy.
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2. Najemca zobowiązany jest zwróciń przedmiot najmu posprzątany i w stanie nie gorszym niż przed oddaniem w najem.
3. Najemca zobowiązany jest również do usunięcia nieczystości z terenu ogrodzonego wokół sali wiejskiej przed jej wydaniem Wynajmującemu.
§ 4. Najemca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów BHP i p poż. w czasie trwania najmu.
§ 5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 6. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 7. Wszelkie sporne sprawy wynikłe z powyższej umowy poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Rejonowego w Sulęcinie.
§ 8. Umowa niniejsza została spisana w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z których jeden otrzymuje
Najemca a dwa Wynajmujący.
...........................................
Najemca

...........................................
Wynajmujący
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UCHWAŁA NR XIII/64/2011
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY
z dnia 30 czerwca 2011r.
w sprawie wprowadzenia na terenie wsi Dąbroszyn czasowego zakazu sprzedaży, podawania
i spożywania napojów alkoholowych
Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 41 ust 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn.
zm.), art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października
1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007r.
Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. W związku z mającym się odbyń koncertem
XVII Przystanek Woodstock wprowadza się na terenie wsi Dąbroszyn czasowy zakaz sprzedawania,
podawania i spożywania napojów alkoholowych
obowiązujący od godziny 00°º dnia 3 sierpnia 2011r
do godziny 18°° dnia 7 sierpnia 2011r.
§ 2. 1. Czasowy zakaz sprzedaży, podawania
i spożywania napojów alkoholowych, o którym mowa w § 1 dotyczy:

a) napojów alkoholowych powyżej 4,5% do
18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
b) napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu.
2. Czasowy zakaz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych nie obejmuje napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz
piwa.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Witnica.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 3 dni
od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Krystyna Sikorska
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UCHWAŁA NR VII.4.2011
RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO
z dnia 21 czerwca 2011r.
w sprawie określenia zasad, sposobów i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny, powstałych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych Powiatowi Żagańskiemu
Na podstawie art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 z późniejszymi zmianami), uchwala się, co
następuje:
§ 1. Uchwała określa zasady umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, powstałych w związku z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych Powiatowi Żagańskiemu, zwanych dalej
„należnościami”, od osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zwanych dalej „dłużnikami”.
§ 2. 1. 1. Należnośń
w całości, jeżeli:

może byń umorzona

1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych
przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna
wartośń nie przekracza kwoty 6.000zł;
2) nie można ustaliń dłużnika lub miejsca jego pobytu;
3) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym
braku majątku, z którego można by egzekwowań należnośń, a odpowiedzialnośń z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby
trzecie;
4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że
w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się
kwoty wyższej od kosztów dochodzenia
i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
5) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;
6) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości
dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe z przyczyn o których mowa w art. 13
ust. 1 i 2, art. 361 pkt 1 ustawy z dnia 28 lutego
2003r. – Prawo upadłościowe i naprawcze;
7) wierzytelności nie odzyskano w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego;
8) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

2. W przypadkach uzasadnionych względami
społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności
możliwościami płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionym interesem Skarbu Państwa, na wniosek
dłużnika:
1) należności mogą byń umarzane w części,
2) mogą zostań odroczone terminy spłaty całości
lub części należności,
3) płatnośń całości lub części należności może zostań rozłożona na raty.
3. Udzielenie ulg, o których mowa w ust. 1 pkt. 1,
2, 3 i 5 następuje, w formie jednostronnego oświadczenia woli w pozostałych przypadkach w formie
porozumienia zawartego z dłużnikiem, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Umorzenie wierzytelności następuje na pisemny wniosek dłużnika a także z urzędu.
5. Umorzenie części należności następuje
z oznaczeniem terminu zapłaty pozostałej części
należności. W razie niedotrzymania ustalonego terminu, porozumienie traci moc, a cała należnośń staje się wymagalna.
6. Umorzenie należności, za uiszczenie której solidarnie odpowiada kilku dłużników, może nastąpiń,
gdy okoliczności wymienione w ust. 1 zachodzą, co
do wszystkich dłużników.
7. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio
do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty
spłat odsetek od tych należności, z zastrzeżeniem
ust. 8.
8. Od dłużnika, który uregulował należnośń bez
odsetek przed zawarciem porozumienia, nie dochodzi się kwoty odsetek w przypadku, gdy ich wysokośń nie przekracza kosztów opłaty pocztowej wysyłki listu poleconego (ustalonej na dzień naliczania
odsetek).
§ 3. 1. Do umarzania należności uprawniony jest
Zarząd Powiatu.
2. Zarząd Powiatu może wyraziń zgodę na niedochodzenie należności z tytułu umowy cywilnoprawnej, której kwota wraz z odsetkami nie przekracza
100zł.
§ 4. 1. W przypadkach uzasadnionych względami
społecznymi lub gospodarczymi Zarząd Powiatu,
działając w granicach określonych w § 2 ust. 2, na
wniosek dłużnika, może odroczyń termin zapłaty
całości lub części należności skarbu państwa z tytułu
wieczystego użytkowania; albo rozłożyń płatnośń
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całości lub części należności skarbu państwa z tytułu
wieczystego użytkowania, zgodnie z art. 71 ust 4
Ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
Nr 102 poz. 651 z 2010r.). Do wniosku należy dołączyń dokumenty potwierdzające sytuację ekonomiczną dłużnika.
2. W przypadkach uzasadnionych względami
społecznymi lub gospodarczymi Zarząd Powiatu,
działając w granicach określonych w § 2 ust. 2, na
wniosek dłużnika, może odroczyń termin zapłaty
całości lub części należności cywilnoprawnych
Skarbu Państwa (nie wymienionych w ust. 1) na
okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku albo rozłożyń płatnośń całości lub
części należności na raty na okres nie dłuższy niż
2 lat, licząc od dnia złożenia wniosku. Do wniosku
należy dołączyń dokumenty potwierdzające sytuację
ekonomiczną dłużnika.
3. W okresie od dnia złożenia wniosku do dnia
jego rozpatrzenia, wstrzymuje się bieg naliczania
odsetek.
4. W przypadku spłaty części należności powstałej w jedynym roku lub, jeżeli dokonana wpłata nie
pokrywa w całości należności wraz z odsetkami za
zwłokę, wpłatę tę zalicza się w pierwszej kolejności
na poczet należności głównej.
5. W przypadku spłaty części należności powstałej w ciągu kilku lat, jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa w całości należności, wpłatę tę zalicza się na
poczet należności kolejnych lat wraz z odsetkami,
proporcjonalnie do kwoty wpłaty, poczynając od
należności powstałej najwcześniej.
6. Jeżeli dłużnik nie spłaci odroczonej należności
w terminie lub w ustalonej wysokości, zawarte porozumienie traci moc, a cała należnośń wraz
z odsetkami staje się wymagalna.
7. Jeżeli dłużnik nie spłaca rozłożonej na raty należności terminowo lub w innych niż ustalone wysokościach, zawarte porozumienie traci moc, a cała
należnośń wraz z odsetkami staje się wymagalna.
§ 5. 1. Ulgi udzielone na wniosek dłużnika będącego przedsiębiorca (prowadzącego działalnośń
gospodarczą), stanowią pomoc de minimis
- w zakresie i na zasadach określonych w bezpo-
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średnio obowiązujących aktach prawa Wspólnot
Europejskich (rozporządzenie Komisji Europejskiej
(WE) nr 1998/2006 dotyczących pomocy w ramach
zasady de minimis.
2. pomoc de minimis wystąpi w odniesieniu do
przedsiębiorcy (dłużnika prowadzącego działalnośń
gospodarczą) wymienionego w § 2 ust 1 pkt 4, 6
i 8 oraz § 2 ust. 2.
3. przedsiębiorca ubiegający się o pomoc de minimis ma obowiązek przedłożyń podmiotowi udzielającemu pomocy:
a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymały 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
oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy
w tym okresie;
b) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności
wnioskodawcy i prowadzonej przez niego
działalności oraz wielkości i przeznaczeniu
pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu
do tych samych kosztów kwalifikujących się
do objęcia pomocą, na pokrycie których ma
byń przeznaczona pomoc de minimis.
§ 6. 1. Informacja o udzielonych ulgach stanowi
informację publiczną, która podlega podaniu do
publicznej wiadomości na zasadach określonych
w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych.
2. Dane w informacjach wykazuje się narastająco
od początku roku.
3. Wzór informacji stanowi załącznik do uchwały.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Żagańskiego.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Leon Cuprych
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Informacja o udzielonych ulgach
Lp.

Zastosowana
ulga

Tytuł
należności

Liczba
dłużników

Kwota
wierzytelności

Kwota umorzenia,
odroczenia,
rozłożenia na raty

Termin odroczenia,
rozłożenia na raty
(ostatnia rata)

1.
2.
3.
............................................ ............................................. ...........................................
Data
Główny księgowy
Kierownik jednostki
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UCHWAŁA NR VII.6.2011
RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO
z dnia 21 czerwca 2011r.
w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Żagański
Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), uchwala się,
co następuje:
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Ustala się zasady udzielania świadczenia
stypendialnego ze środków budżetu Powiatu
uczniom szkół, dla których organem prowadzącym
jest Powiat Żagański.
2. Świadczeniem stypendialnym, o którym mowa w ust. 1, jest stypendium za wybitne osiągnięcia
zwane dalej „Stypendium Zarządu Powiatu Żagańskiego”.
Rozdział 2
Szczegółowe zasady udzielania stypendium
§ 2. 1. Celem Stypendium Zarządu Powiatu Żagańskiego jest uznanie wybitnych osiągnięń
uczniów oraz udzielenie pomocy uczniom w rozwoju
i pogłębianiu ich zainteresowań.
2. Stypendium Zarządu Powiatu Żagańskiego
może otrzymań uczeń, który spełnia następujące
warunki:
Naukowe:
1) posiada wybitne osiągnięcia w nauce, średnia
ocen co najmniej 5,2 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania;
2) jest uczniem liceum, posiada wybitne osiągnięcia w nauce, jest laureatem konkursów / olimpiad szczebla co najmniej wojewódzkiego

i uplasował się w pierwszej 6 finalistów, średnia ocen co najmniej 4,5 i co najmniej bardzo
dobrą ocenę z zachowania;
3) jest uczniem technikum, posiada wybitne osiągnięcia w nauce, jest laureatem konkursów
/ olimpiad szczebla co najmniej wojewódzkiego
i uplasował się w pierwszej 6 finalistów, średnia ocen co najmniej 4,0 i co najmniej bardzo
dobrą ocenę z zachowania;
4) jest uczniem szkoły zawodowej, osiąga dobre
wyniki w nauce, jest laureatem konkursów
/ olimpiad szczebla co najmniej wojewódzkiego
i uplasował się w pierwszej 6 finalistów, średnia ocen co najmniej 3,5 i co najmniej bardzo
dobrą ocenę z zachowania;
Sportowe
5) jest laureatem konkursów, zawodów sportowych co najmniej szczebla wojewódzkiego
i uplasował się w pierwszej 6 finalistów, średnia ocen co najmniej 3,0 i co najmniej bardzo
dobrą ocenę z zachowania;
Artystyczne
6) jest laureatem konkursów, przeglądów artystyczno kulturalnych co najmniej szczebla wojewódzkiego i uplasował się w pierwszej 6 finalistów, średnia ocen co najmniej 4,0 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania;
Specjalne
7) przyznawane przez Zarząd Powiatu za reprezentowane powiatu żagańskiego na arenie krajowej lub międzynarodowej.
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3. Zarząd Powiatu może zadecydowań o dowolnym połączeniu typów stypendiów np.: naukowo
– sportowe, naukowo - artystyczne, sportowo – artystyczne z wyłączeniem stypendium specjalnego.
4.

Poz. 1737

28 lutego i 10 września każdego roku. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Do opiniowania wniosków Zarząd Powiatu
powołuje komisję, o której mowa w ust. 1,
w składzie:

1) Na wniosek dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej posiadającego pozytywną opinię dyrektora
Gimnazjum, Zarząd Powiatu może przyznań
stypendium Naukowe od 1 września danego
roku szkolnego uczniowi pierwszej klasy szkoły
ponadgimnazjalnej, dla której jest organem
prowadzącym w przypadku, gdy:

1) Przewodniczący Komisji – Przewodniczący Komisji Oświaty

a) uczeń posiada średnią ocen co najmniej
5,2 i co najmniej bardzo dobrą ocenę
z zachowania;

c) Naczelnik Wydziału właściwego do spraw
oświaty.

b) jest finalistą olimpiad / konkursów co najmniej szczebla wojewódzkiego – uplasował
się w pierwszej 6, oraz posiada średnią ocen
co najmniej 4,5, i co najmniej bardzo dobrą
ocenę z zachowania;
2) W przypadku rezygnacji takiego ucznia z nauki
w szkole ponadgimnazjalnej w trakcie pierwszego roku szkolnego przyznane stypendium
podlega zwrotowi.
§ 3. 1. Stypendium Zarządu Powiatu Żagańskiego może byń przyznane przez Zarząd Powiatu na
wniosek:
1) dyrektora szkoły po zaopiniowaniu przez radę
pedagogiczną,
2) rady pedagogicznej,
3) upoważnionego do reprezentacji przedstawiciela instytucji lub organizacji prowadzącej działalnośń w zakresie edukacji, kultury i sportu,
w tym szkoły niepublicznej, (wnioskodawca zobowiązany jest uzyskań opinię rady pedagogicznej szkoły, do której dany uczeń chodzi. Rada pedagogiczna wydaje stosowną opinię
w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku, po
czym przekazuje kompletny wniosek Zarządowi
Powiatu),

2) Członkowie Komisji:
a) Członek Zarządu Powiatu,
b) dwóch Członków Komisji ds. Oświaty,

4. Stypendium Zarządu Powiatu Żagańskiego
może byń przyznane od pierwszego roku nauki
uczniowi spełniającemu warunki określone w § 2
pkt. 4.
5. W przypadku ucznia kończącego naukę ostatnie Stypendium Zarządu Powiatu Żagańskiego wypłaca się za miesiąc, w którym ukończył zajęcia dydaktyczne.
6. Okres, na który przyznawane jest stypendium
oraz jego wysokośń określa każdorazowo Zarząd
Powiatu Żagańskiego, biorąc pod uwagę wysokośń
środków zarezerwowanych na ten cel w uchwale
budżetowej. Wysokośń stypendiów dla poszczególnych kategorii może byń zróżnicowana.
7. Stypendium Zarządu Powiatu Żagańskiego
wypłaca się za miesiąc z dołu.
Rozdział 3
Postanowienia końcowe
§ 4. 1. Stypendium Zarządu Powiatu Żagańskiego wypłacane jest uczniom w gotówce, za pokwitowaniem.
2. Uczeń może uzyskań Stypendium Zarządu
Powiatu Żagańskiego niezależnie od innych form
pomocy materialnej, za wyjątkiem stypendium Prezesa Rady Ministrów.

4) radnego powiatu żagańskiego po uzyskaniu
opinii rady pedagogicznej szkoły, do której dany uczeń chodzi. Rada pedagogiczna wydaje
stosowną opinię w terminie 14 dni od daty
wpływu wniosku, po czym przekazuje kompletny wniosek Zarządowi Powiatu,

3. Stypendium w formie uroczystej w imieniu
Zarządu wręcza Starosta.

5) naczelnika wydziału właściwego do spraw
oświaty.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Żagańskiego.

Wzór wniosku
uchwały.

stanowi załącznik do niniejszej

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawierający szczegółowe uzasadnienie udokumentowanych
osiągnięń kandydata należy składań w Starostwie
Powiatowym w Żaganiu w terminach do dnia

§ 5. Traci moc uchwała IX/3/2007 Rady Powiatu
Żagańskiego z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie
zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Żagański.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Leon Cuprych

Dziennik Urzędowy
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Poz. 1737, 1738
Załącznik
do uchwały Nr VII.6.2011
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 21 czerwca 2011r.

WNIOSEK
O przyznanie stypendium Zarządu Starostwa Powiatu Żagańskiego
1. Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………......................................................
2. Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………..................................................
3. Data i miejsce urodzenia: ……………………………………………………………….................................................
4. Nazwa szkoły, typ: …………………………………………………………………….....................................................
5. Ocena ze sprawowania: …………………………………………………………………................................................
6. Średnia ocen: ……………………………………………………………………………..................................................
7. Wnioskuję o stypendium: ……………………………….......................zgodnie z § 2 ..……………..........................
8. Uzasadnienie wniosku:
……………………………………………………………………………………….………………..............…........................
…………………………………………………………………………………………………....…...........…….......................
………………………………………………………………………………….………………..............……….......................
……………………………………………………………………………………………………....…...........….......................
…………………………………………………………………………………………………....…………...…........................
9. Wniosek złożony przez:
…………………………………………………......……………….......................................................................................
................................................................................................................……………….................................................
.............................................................................................................………………....................................................
…………………………………….
Miejscowośń, data

............……………………..………..
Czytelny podpis wnioskodawcy

10. Załączniki:
……………………………………………………………………………………....…...........…………………........................
………………………………………………………………………………....………………...........…………........................
………………………………………………………………………………….………………..............………........................
11. Opinia Rady Pedagogicznej / Rady Szkoły:
………………………………………………………....……………………..........……………………………
…………………………………………………………………………………………………....…..........……
…………………………………………………………………………………………………....…..........……
…………………………………………………………………………………………………....…..........……
…………………………………………………………………………………………………....…..........……
…………………………………………………………………………………………………..............………
………...........................………..
...............……………………………….
Miejscowośń, data
(podpis i pieczęń dyrektora szkoły)
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UCHWAŁA NR VII.7.2011
RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO
z dnia 21 czerwca 2011r.
w sprawie zasad udzielenia i rozliczania dotacji celowej z budżetu powiatu dla przedsięwzięć związanych
z ochroną środowiska
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 póz zm.), art. 403
ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo

Ochrony Środowiska (Tekst jednolity Dz. U. z 2008r.
Nr 25, poz. 150 z póz. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Rada Powiatu Żagańskiego udziela dotacji
celowej z budżetu powiatu na sfinansowanie lub
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dofinansowanie dla
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przedsięwzięń

związanych

1) przedsięwzięcia związane z ochroną wód,
2) wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej,
3) przedsięwzięcie związane z gospodarką odpadami,
4) przedsięwzięcie
wierzchni ziemi,

związane

z ochroną

po-

5) wspomaganie realizacji zadań państwowego
monitoringu środowiska, innych systemów
kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu
środowiska, a także systemów pomiarowych
zużycia wody i ciepła,
6) wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do
informacji o środowisku,
7) prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych
ruchami masowymi ziemi oraz terenów na których występują te ruchy,
8) przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza,
9) wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł
energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników
energii,
10) wspomaganie działalności związanej z wytwarzaniem biokomponentów i biopaliw ciekłych,
11) wspomaganie ekologicznych form transportu,
12) działania z zakresu rolnictwa ekologicznego
bezpośrednio oddziałującego na stan gleby,
powietrza i wód w szczególności prowadzenie
gospodarstw rolnych produkujących metodami
ekologicznymi położonymi na obszarach podlegających ochronie na podstawie przepisów
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody,
13) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody
w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni,
zadrzewień, zakrzewień oraz parków,
14) profilaktykę zdrowotną dzieci zamieszkałych na
obszarach ,na których występują przekroczenia
standardów jakości środowiska,
15) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,
16) współfinansowanie projektów inwestycyjnych,
kosztów operacyjnych i działań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi,
17) przygotowanie dokumentacji przedsięwzięń
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej, które mają byń współfinansowane ze

Poz. 1738
środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi,

18) współfinansowanie projektów inwestycyjnych,
kosztów operacyjnych i działań realizowanych
z udziałem środków bezzwrotnych w ramach
współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej,
19) współfinansowanie przedsięwzięń z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na zasadach określonych w ustawie
z dnia 19 grudnia 2008r. o partnerstwie publiczno prawnym Dz, U. z 2009 nr 19 poz. 100],
20) inne zadania służące ochronie środowiska
i gospodarce wodnej, wynikające z zasady
zrównoważonego rozwoju polityki ekologicznej
państwa.
2. Dotacja celowa może byń udzielona:
1) Podmiotom niezaliczonym do sektora finansów
publicznych, w szczególności:
a) osobom fizycznym,
b) wspólnotom mieszkaniowym,
c) osobom prawnym,
d) przedsiębiorcom,
2) Jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami
prawnymi.
§ 2. Rozpatrywanie wniosków:
1) Podmioty ubiegające się o dotacje winne złożyń
wniosek w Kancelarii Starostwa Powiatowego
w Żaganiu ul. Dworcowa 39 do 15 września
każdego roku poprzedzającego inwestycje.
2) Wniosek o dotacje stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3) Podmiot uprawniony jest zobowiązany, przed
złożeniem wniosku, do zapoznania się
z niniejszą uchwałą oraz stosowania się do
określonego w niej trybu, terminów i zasad.
4) Ubiegający się o dotacje do wniosku winien załączyń:
a) dokument potwierdzający, że wnioskodawca
jest uprawniony do występowania w obrocie
prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie
jest osobą fizyczną,
b) dokument potwierdzający tytuł prawny do
nieruchomości,
c) informację o wnioskach o udzielenie dotacji
skierowanych do innych organów,
d) wykaz prac lub robót wykonanych w okresie
poprzedzającym termin złożenia wniosku.
§ 3. 1. Dofinansowanie wniosku na przedsięwzięcie inwestycyjne:
a) może wynieśń do 50% całkowitego kosztu,
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b) zadania może nastąpiń po udokumentowaniu
pełnego zbilansowania źródeł finansowania
całkowitych kosztów zadania,
c) jest uzależnione od wywiązywania się wnioskodawcy z obowiązku regulowania należności z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie
ze środowiska.
2. Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia zakończone.
§ 4. Zawarcie umowy w sprawie udzielenia dotacji oraz sposób rozliczenia dotacji i kontrola wykonania zadania:
1) Przekazanie środków w ramach ustalonej dotacji następuje po zakończeniu i odebraniu wykonanych prac w sposób każdorazowo ustalony
w zawartej umowie.
2) Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umowy określającej i zawierającej
w szczególności:
a) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki
dotacja została przyznana i termin jego wykonania,

4) W celu rozliczenia inwestycji dotujący zastrzega
sobie prawo dokonania kontroli faktycznego
wykonania inwestycji a podmiot dotowany wyraża zgodę na przeprowadzenie kontroli merytorycznej i finansowej wykonywanego zadania
przez pracowników starostwa powiatowego.
5) Osoby kontrolujące o których mowa w pkt. 4,
składają pisemną informację o wynikach przeprowadzonej kontroli Zarządowi Powiatu Żagańskiego.
6) W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z umową, w tym nieterminowego lub nienależytego wykonania umowy,
w tym w szczególności zmniejszenia lub nienależytego wykonania umowy, w tym w szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania, nie przedstawienia rozliczenia w terminie określonym w umowie, nieterminowego zwrotu niewykorzystanej części
dotacji, podmiot otrzymujący dotacje traci prawo do ubiegania się o dotację z budżetu Powiatu Żagańskiego przez kolejne trzy lata.
7) Zarząd Powiatu prowadzi wykaz udzielonych
dotacji.

b) wysokośń dotacji udzielonej podmiotowi wykonującemu zadania i tryb płatności,

§ 5. Umowa o udzielenie dotacji podlega wypowiedzeniu jeżeli:

c) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż
do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego,

a) korzystający ze środowiska nie przystąpi
w terminie lub odstąpi od realizacji celu, na
który udzielone zostało dofinansowanie,

d) tryb kontroli wykonywanego zadania,

b) kwota lub jej częśń została wykorzystana
niezgodnie z przeznaczeniem określonym
w umowie,

e) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji,
f)

termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż terminy zwrotu dotacji
określone w niniejszym dziale,

g) sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji
oraz zasady zwrotu kwoty dotacji wykorzystanej niezgodnie z umową oraz niewykorzystanej kwoty dotacji.
3) Podstawą rozliczenia dotacji będzie sprawozdanie z wykonanych prac wraz z udokumentowanymi kosztami inwestycji (faktury, rachunki,
przelewy).
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c) nie są spełnione inne warunki określone
w umowie.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Żagańskiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Leon Cuprych
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Poz. 1738
Załącznik
do uchwały Nr VII.7.2011
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 21 czerwca 2011r.

Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego
związanego z ochroną środowiska w Powiecie Żagańskim

STAROSTWO POWIATOWE
w ŻAGANIU
ul. DWORCOWA 39
68 – 100 ŻAGAŃ
Część A – Dane dotyczące wnioskodawcy

1 WNIOSKODAWCA
Nazwa ...........................................................................................................................................................................
Adres ............................................................................................................................................................................
Telefon .........................................................................................................................................................................
1.1 Status prawny (właściwe podkreśliń)
a)

Osoba prawna,

b) Jednostka nie posiadająca osobowości prawnej,
c) Osoba fizyczna prowadząca działalnośń gospodarczą
d) Gmina wiejska
e) Gmina miejsko-wiejska
f)

Gmina miejska

g) Inne
1.2 Numery identyfikacyjne
REGON ...............................................................................................................................................................
NIP ......................................................................................................................................................................
EKD .....................................................................................................................................................................
PKD .....................................................................................................................................................................
1.3 Przedstawiciel wnioskodawcy wyznaczony do kontaktów
Imię i Nazwisko .................................................................................................................................................
Stanowisko służbowe .......................................................................................................................................
Telefon ...............................................................................................................................................................
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1.4 Inne jednostki współuczestniczące w realizacji zadania inwestycyjnego
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
2. WNIOSKOWANA FORMA I KWOTA DOFINANSOWANIA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
2.1 Nakłady inwestycyjne na budowę i kwota dofinansowania
Planowane nakłady inwestycyjne na rok ........... w zł ...................................................................................
Wnioskowana kwota pomocy w zł .................................................................................................................
2.2 Rodzaj pomocy finansowej: dotacja
3. OPŁATA ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
Tytuł opłaty

Pobór wody z własnych ujęń
[ m3 /a ]
Odprowadzanie ścieków do
wód lub do ziemi [ m3 /a ]
Emisja zanieczyszczeń do powietrza – rodzaj i ilośń zużytego paliwa
[ Mg/a ]

Rodzaj korzystania
- wielkośń na rok *

Kwota opłat wpłacona
w roku poprzednim
[ zł ]

Kwota wpłat w roku
składania wniosku
[ zł ]

Węgiel
Olej opałowy
Gaz
Inne

Składowanie odpadów
[ Mg/a ]
Pojazdy, spalanie paliw w silnikach spalinowych [ Mg/a ]
Inne
*) Określiń ilośń pobrane wody, odprowadzanych ścieków, spalanego paliw, składowanych odpadów itd. w roku poprzedzającym złożenie wniosku we wszystkich posiadanych obiektach na terenie powiatu.

Część B – Dane dotyczące przedsięwzięcia i zadania
4. CHAREKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA I ZADANIA, KTÓREGO DOTYCZY DOFINANSOWANIE
4.1 Tytuł przedsięwzięcia i zadania
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
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4.2 Lokalizacja zadania
Miejscowośń: .....................................................................................................................................................
Powiat, Gmina: ..................................................................................................................................................
Inne informacje:.................................................................................................................................................
4.3 Charakter zadania
(podkreśliń właściwe )
a) nowe

b) kontynuowane

c) wieloletnie

d) roczne

4.4 Cel i opis przedsięwzięcia oraz czynniki decydujące o jego realizacji
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
4.5 Opis wnioskowanego zadania
Charakterystyka planowanej technologii, urządzeń, ocena, podstawowe problemy eksploatacyjne
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Data rozpoczęcia .........................................................................................................................................................
Data zakończenia .........................................................................................................................................................
Data przekazania do eksploatacji ...............................................................................................................................
Termin uzyskania efektu ekologicznego ....................................................................................................................
4.6 Zaawansowanie realizacji zadania
Rzeczowe
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Finansowe
............................................................................................. zł
............................................................................................. %
4.7 Stan formalno – prawny przygotowania zadania
TAK *)
WYSZCZEGÓLNIENIE
Prawo użytkowania
Studium wykonalności, koncepcja techniczna, program itp.
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania
Projekt budowlany

Audyt energetyczny

Pozwolenie na budowę

Planowany termin wyboru wykonawcy

NIE *)
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Rozstrzygnięcie przetargu

Umowa z wykonawcą
Inne ( wymieniń )
*) w przypadku posiadania dokumentu wpisań datę jego wydania
**) w przypadku braku dokumentu wpisań planowany termin jego uzyskania

5. PLANOWANE I PONIESIONE NAKŁADY NA PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE
5.1 Planowane nakłady wg:
Przetargu ......................................................................................... ( tys.zł)
Kosztorysu projektowego ...............................................................( tys.zł)
6. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ( TYS.ZŁ )
Środki własne .................................................................................................................................................................
Pożyczki ...........................................................................................................................................................................
Dotacje .............................................................................................................................................................................
Inne ..................................................................................................................................................................................
Potwierdzamy prawidłowość danych i informacji zamieszczonych we wniosku

Data sporządzenia wniosku ..........................................................................................................................................

Podpis i pieczątka kierownika jednostki ......................................................................................................................

Pieczątka jednostki ........................................................................................................................................................
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UCHWAŁA NR IX/67/11
RADY POWIATU SŁUBICKIEGO
z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Słubickiego
Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity
- Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. W Statucie Powiatu Słubickiego, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XVII/92/07 Rady Powia-

tu Słubickiego z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie
uchwalenia Statutu Powiatu Słubickiego (Dz. Urz.
Woj. Lubuskiego z 2008r. Nr 2, poz. 41 z późn. zm.),
po § 33 dodaje się § 33a w brzmieniu:
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„§ 33a. Komisja Rewizyjna rozpatruje skargi
i wnioski w sprawach należących do właściwości
rady i przedkłada radzie projekty uchwał
w przedmiocie sposobu ich rozpatrzenia. "

Poz. 1739, 1740

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Kazimiera Jakubowska
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UCHWAŁA NR IX/69/11
RADY POWIATU SŁUBICKIEGO
z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów
w latach 2011 – 2012
Na podstawie art. 1 pkt 10 lit. h w związku z art. 16
pkt 1 ustawy z dnia 22 lipca 2010r. o zmianie ustawy
- Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 1018 z późn. zm.) uchwala
się, co następuje:
§ 1. Ustala się wysokośń opłat za usunięcie
i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi,
w zależności od rodzaju pojazdu:
1) rower lub motorower:

za każdą dobę przechowywania – 120zł;

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne:
-

za usunięcie 1400zł;

-

za każdą dobę przechowywania – 180zł.

§ 2. Ustala się wysokośń kosztów powstałych
wskutek wydania dyspozycji usunięcia pojazdu,
w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
z powodu ustania przyczyn jego usunięcia:

-

za usunięcie - 100zł;

1) rower lub motorower – 80zł;

-

za każdą dobę przechowywania – 15zł;

2) motocykl - 160zł;

2) motocykl:
-

za usunięcie - 200zł;

-

za każdą dobę przechowywania – 22zł;

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do
3,5t:
-

za usunięcie – 440zł;

-

za każdą dobę przechowywania – 33zł;

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t do 7,5t:
-

za usunięcie – 550zł;

-

za każdą dobę przechowywania – 45zł;

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 16t:
-

za usunięcie 780zł;

-

za każdą dobę przechowywania – 65zł;

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t:
1740

-

za usunięcie 1150zł;

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do
3,5t - 350zł;
4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t do 7,5t – 440zł;
5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 16t - 620zł;
6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t - 700zł;
7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne
– 840zł.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXI/125/08 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 28 marca 2008r. w sprawie
ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów
z dróg Powiatu Słubickiego i za ich parkowanie na
parkingach strzeżonych.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia
21 sierpnia 2011r.
Przewodnicząca Rady
Kazimiera Jakubowska
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UCHWAŁA NR IX/70/11
RADY POWIATU SŁUBICKIEGO
z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słubickiego na 2011 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity
– Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz
art. 212 ust. 1 pkt 1-2, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1
i ust. 3 pkt 4, art. 237 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Łączna
kwota planowanych dochodów po zmianie wynosi
69.838.398,00zł, w tym:
1) dochody bieżące 48.750.798,00zł,
2) dochody majątkowe 21.087.600,00zł.
§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Łączna kwota
planowanych wydatków po zmianach wynosi
76.166.768,00zł, w tym:
1) wydatki bieżące 50.524.168,00zł, w tym:
-

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy związane z realizacją
zadań powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 2
do uchwały,

2) wydatki majątkowe 25.642.600,00zł, w tym:
-

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy związane z realizacją

zadań powiatu,
Nr 2 do uchwały.

zgodnie

z załącznikiem

§ 3. W uchwale Nr II/13/10 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik Nr 9 – Dochody związane z realizacją
zadań wykonywanych na podstawie umów lub
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011r. otrzymuje brzmienie jak
w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
2) załącznik Nr 10 – Wydatki związane z realizacją
zadań wykonywanych na podstawie umów lub
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011r. otrzymuje brzmienie jak
w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
3) załącznik Nr 12 – Wydatki budżetu Powiatu
Słubickiego na rok 2011 związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Kazimiera Jakubowska
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IX/70/11
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 28 czerwca 2011r.

Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2011r.
Dział
600

Rozdział

Paragraf

60014
0970
750
75020
0830
852
85201
0960
0970
2310
2320
85217
2330
853
85395
2007

2009

Treść
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
Wpływy z różnych dochodów
Administracja publiczna
Starostwa powiatowe
Wpływy z usług
Pomoc społeczna
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Regionalne ośrodki polityki społecznej
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalnośń
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5
i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5
i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Razem:

Przed zmianą
2 020 000,00
2 020 000,00
0,00
1 598 643,00
1 351 243,00
1 346 000,00
753 615,00
633 131,00
4 679,00
3 707,00

Zmiana
5 845,00
5 845,00
5 845,00
559 000,00
559 000,00
559 000,00
22 283,00
15 283,00
15 000,00
283,00

Po zmianie
2 025 845,00
2 025 845,00
5 845,00
2 157 643,00
1 910 243,00
1 905 000,00
775 898,00
648 414,00
19 679,00
3 990,00

0,00

108 800,00

108 800,00

618 745,00
0,00

- 108 800,00
7 000,00

509 945,00
7 000,00

0,00
1 436 980,00
480 316,00

7 000,00
- 17 600,00
- 17 600,00

7 000,00
1 419 380,00
462 716,00

454 410,00

- 14 960,00

439 450,00

25 906,00

- 2 640,00

23 266,00

69 268 870,00

569 528,00

69 838 398,00
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IX/70/11
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 28 czerwca 2011r.

Wydatki budżetu Powiatu Słubickiego na 2011r.
Dział
600

Rozdział

Paragraf

4210

Treść
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
Zakup materiałów i wyposażenia

4430

Różne opłaty i składki

60014

750

4430

Administracja publiczna
Starostwa powiatowe
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Terminal
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Terminal
Składki na ubezpieczenia społeczne
Terminal
Składki na Fundusz Pracy
Terminal
Zakup materiałów i wyposażenia
Terminal
Zakup energii
Terminal
Różne opłaty i składki

4210

Pomoc społeczna
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Zakup materiałów i wyposażenia

75020
3020
4010
4110
4120
4210
4260

852
85201

Przed zmianą
4 750 000,00
4 750 000,00
200 000,00
200 000,00
15 000,00
15 000,00
9 306 730,00
8 749 020,00
5 000,00
3 000,00
3 286 689,00
430 000,00
446 090,00
63 000,00
85 200,00
10 200,00
435 000,00
240 000,00
624 389,00
522 389,00
65 250,00
49 250,00
4 016 949,00
1 815 936,00
64 186,00
57 886,00

Zmiana
20 345,00
20 345,00
5 845,00
5 845,00
14 500,00
14 500,00
544 500,00
544 500,00
3 000,00
3 000,00
178 090,00
178 090,00
26 370,00
26 370,00
4 300,00
4 300,00
118 000,00
118 000,00
229 240,00
229 240,00
- 14 500,00
- 14 500,00
22 283,00
15 283,00
283,00
283,00

Po zmianie
4 770 345,00
4 770 345,00
205 845,00
205 845,00
29 500,00
29 500,00
9 851 230,00
9 293 520,00
8 000,00
6 000,00
3 464 779,00
608 090,00
472 460,00
89 370,00
89 500,00
14 500,00
553 000,00
358 000,00
853 629,00
751 629,00
50 750,00
34 750,00
4 039 232,00
1 831 219,00
64 469,00
58 169,00
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4300

Zakup usług pozostałych

4210

Regionalne ośrodki polityki społecznej
Zakup materiałów i wyposażenia

4117

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalnośń
Składki na ubezpieczenia społeczne

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

4127

Składki na Fundusz Pracy

4129

Składki na Fundusz Pracy

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

4219

2011-Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR
Zakup materiałów i wyposażenia

4247

2011-Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

4249

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

4307

Zakup usług pozostałych
2011-Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR
Zakup usług pozostałych
2011-Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR
Różne opłaty i składki
2011-Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR
Różne opłaty i składki
2011-Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR

85217

853
85395

4309
4437
4439

Poz. 1741
70 929,00
68 861,00
0,00
0,00
0,00
2 460 636,00
570 871,00
13 359,00
661,00
9 629,00
117,00
2 058,00
106,00
594,00
19,00
49 972,00
11 983,00
61 934,00
2 114,00
6 607,00
1 190,00
5 417,00
497,00
210,00
287,00
1 020,00
1 020,00
180,00
180,00
292 174,00
292 174,00
15 468,00
15 468,00
0,00
0,00
0,00
0,00

15 000,00
15 000,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00
- 17 600,00
- 17 600,00
- 661,00
- 661,00
- 117,00
- 117,00
- 106,00
- 106,00
- 19,00
- 19,00
- 11 983,00
- 11 983,00
- 2 114,00
- 2 114,00
1 660,00
- 1 190,00
2 850,00
- 60,00
- 210,00
150,00
- 1 020,00
- 1 020,00
- 180,00
- 180,00
- 3 800,00
- 3 800,00
- 200,00
- 200,00
950,00
950,00
50,00
50,00

85 929,00
83 861,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00
2 443 036,00
553 271,00
12 698,00
0,00
9 512,00
0,00
1 952,00
0,00
575,00
0,00
37 989,00
0,00
59 820,00
0,00
8 267,00
0,00
8 267,00
437,00
0,00
437,00
0,00
0,00
0,00
0,00
288 374,00
288 374,00
15 268,00
15 268,00
950,00
950,00
50,00
50,00
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854
85410
4300
900
90095
4177

4179

4217

4219

4300
4307

4309

4387
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Edukacyjna opieka wychowawcza
Internaty i bursy szkolne
Zakup usług pozostałych
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Pozostała działalnośń
Wynagrodzenia bezosobowe
Bez granic. Transgraniczna konferencja na temat potencjału turystyczno - przyrodniczego Środkowego Nadodrza.
Wynagrodzenia bezosobowe
Bez granic. Transgraniczna konferencja na temat potencjału turystyczno - przyrodniczego Środkowego Nadodrza.
Zakup materiałów i wyposażenia
Bez granic. Transgraniczna konferencja na temat potencjału turystyczno - przyrodniczego Środkowego Nadodrza.
Zakup materiałów i wyposażenia
Bez granic. Transgraniczna konferencja na temat potencjału turystyczno - przyrodniczego Środkowego Nadodrza.
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Bez granic. Transgraniczna konferencja na temat potencjału turystyczno - przyrodniczego Środkowego Nadodrza.
Zakup usług pozostałych
Bez granic. Transgraniczna konferencja na temat potencjału turystyczno - przyrodniczego Środkowego Nadodrza.
Zakup usług obejmujacych tłumaczenia
Bez granic. Transgraniczna konferencja na temat potencjału turystyczno - przyrodniczego Środkowego Nadodrza.
Zakup usług obejmujacych tłumaczenia
Bez granic. Transgraniczna konferencja na temat potencjału turystyczno - przyrodniczego Środkowego Nadodrza.

Poz. 1741
3 842 700,00
935 700,00
11 700,00
11 700,00
100 000,00
60 000,00
0,00

1 600,00
1 600,00
1 600,00
1 600,00
0,00
0,00
170,00

3 844 300,00
937 300,00
13 300,00
13 300,00
100 000,00
60 000,00
170,00

0,00
0,00

170,00
30,00

170,00
30,00

0,00
0,00

30,00
2 734,00

30,00
2 734,00

0,00
0,00

2 734,00
482,00

2 734,00
482,00

0,00
60 000,00
60 000,00
0,00

482,00
- 60 000,00
- 60 000,00
46 056,00

482,00
0,00
0,00
46 056,00

0,00
0,00

46 056,00
8 128,00

46 056,00
8 128,00

0,00
0,00

8 128,00
2 040,00

8 128,00
2 040,00

0,00
0,00

2 040,00
360,00

2 040,00
360,00

0,00

360,00

360,00
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921
92105
4177
4179
4307
4309
4387
4389
926
92605
4117

4119

4177

4179

4307
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Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostałe zadania w zakresie kultury
Wynagrodzenia bezosobowe
lAbiRynT- Festiwal Nowej Sztuki
Wynagrodzenia bezosobowe
lAbiRynT- Festiwal Nowej Sztuki
Zakup usług pozostałych
lAbiRynT- Festiwal Nowej Sztuki
Zakup usług pozostałych
lAbiRynT- Festiwal Nowej Sztuki
Zakup usług obejmujacych tłumaczenia
lAbiRynT- Festiwal Nowej Sztuki
Zakup usług obejmujacych tłumaczenia
lAbiRynT- Festiwal Nowej Sztuki
Kultura fizyczna
Zadania w zakresie kultury fizycznej
Składki na ubezpieczenia społeczne
Transgraniczny festyn rekreacyjno - sportowy jednostek straży pożarnych Słubice - Frankfurt nad Odrą 2011
Składki na ubezpieczenia społeczne
Transgraniczny festyn rekreacyjno - sportowy jednostek straży pożarnych Słubice - Frankfurt nad Odrą 2011
Wynagrodzenia bezosobowe
Transgraniczny festyn rekreacyjno - sportowy jednostek straży pożarnych Słubice - Frankfurt nad Odrą 2011
Wynagrodzenia bezosobowe
Transgraniczny festyn rekreacyjno - sportowy jednostek straży pożarnych Słubice - Frankfurt nad Odrą 2011
Zakup usług pozostałych
Transgraniczny festyn rekreacyjno - sportowy jednostek straży pożarnych Słubice - Frankfurt nad Odrą 2011
Razem:

Poz. 1741
168 000,00
68 000,00
2 025,00
2 025,00
675,00
675,00
15 600,00
15 600,00
5 200,00
5 200,00
4 875,00
4 875,00
1 625,00
1 625,00
119 000,00
119 000,00
0,00

0,00
0,00
4 350,00
4 350,00
1 450,00
1 450,00
- 1 500,00
- 1 500,00
- 500,00
- 500,00
- 2 850,00
- 2 850,00
- 950,00
- 950,00
- 1 600,00
- 1 600,00
123,00

168 000,00
68 000,00
6 375,00
6 375,00
2 125,00
2 125,00
14 100,00
14 100,00
4 700,00
4 700,00
2 025,00
2 025,00
675,00
675,00
117 400,00
117 400,00
123,00

0,00
0,00

123,00
22,00

123,00
22,00

0,00
7 752,00

22,00
- 123,00

22,00
7 629,00

7 752,00
1 368,00

- 123,00
- 22,00

7 629,00
1 346,00

1 368,00
41 028,00

- 22,00
- 1 600,00

1 346,00
39 428,00

41 028,00
75 597 240,00

- 1 600,00
569 528,00

39 428,00
76 166 768,00
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IX/70/11
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 28 czerwca 2011r.

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011r.
Dział
600

Rozdział

Paragraf

60014
2710

6300
852
85201
2310

2320
85204
2320
85217
2330

Treść
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadań bieżących
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Pomoc społeczna
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
Rodziny zastępcze
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
Regionalne ośrodki polityki społecznej
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na
zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Wartość
655 000,00
655 000,00

Razem:

1 377 429,00

100 000,00

555 000,00
722 429,00
618 745,00

108 800,00

509 945,00
96 684,00

96 684,00
7 000,00

7 000,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr IX/70/11
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 28 czerwca 2011r.
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011r.
Dział
600

Rozdział

Paragraf

60014
4270
6050
754
75421
6630
852
85201

Treść
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
Zakup usług remontowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Zarządzanie kryzysowe
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Pomoc społeczna
Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wartość
655 000,00
655 000,00
100 000,00
555 000,00
30 000,00
30 000,00

30 000,00
945 745,00
698 745,00
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2320
4010
4040
4110
4120
4210
4220
4240
4260
4280
4300
4370
4410
4440
4700
85204
2320
85217
4210
853
85311
2310
921
92116
2310
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Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych
w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
Rodziny zastępcze
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
Regionalne ośrodki polityki społecznej
Zakup materiałów i wyposażenia
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Biblioteki
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Razem:

80 000,00
571 345,00
2 882,00
10 200,00
1 600,00
6 300,00
13 500,00
500,00
4 950,00
300,00
2 068,00
500,00
500,00
3 300,00
800,00
240 000,00

240 000,00
7 000,00
7 000,00
49 731,00
49 731,00

49 731,00
40 000,00
40 000,00

40 000,00
1 720 476,00
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Poz. 1741, 1742
Załącznik Nr 5
do uchwały Nr IX/70/11
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 28 czerwca 2011r.

Wydatki budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2011 związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Dział
900

Rozdział

Paragraf

90004
4300
90095
4177
4179
4217
4219
4300
4307
4309
4387
4389

Treść
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Zakup usług pozostałych
Pozostała działalnośń
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług obejmujacych tłumaczenia
Zakup usług obejmujacych tłumaczenia

Wartość
100 000,00
40 000,00
40 000,00
60 000,00
170,00
30,00
2 734,00
482,00
0,00
46 056,00
8 128,00
2 040,00
360,00
Razem:

100 000,00

174 1

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

1742
1742

UCHWAŁA NR VIII/52/11
RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO
z dnia 29 czerwca 2011r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz wysokości kosztów usuwania i przechowywania pojazdów
Na podstawie art. 130a ust. 6 ustawy z dnia z dnia
20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.1)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się wysokośń opłat za usunięcie
i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi
w zależności od rodzaju pojazdu:
1) rower lub motorower - za usunięcie - 100zł; za
każdą dobę przechowywania - 15zł;
2) motocykl - za usunięcie - 200zł; za każdą dobę
przechowywania - 22zł;

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do
3,5t - za usunięcie - 440zł; za każdą dobę przechowywania - 33zł;
4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t do 7,5t - za usunięcie - 550zł; za każdą
dobę przechowywania - 45zł;
5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 16t - za usunięcie - 780zł; za każdą
dobę przechowywania - 65zł;
6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t - za usunięcie - 1.150zł; za każdą dobę
przechowywania - 120zł;

1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179,
poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006r. Nr 17, poz. 141,
Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410
i Nr 235, poz. 1701, z 2007r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381,
Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008r.
Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209,
poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462
i Nr 234, poz. 1573 i 1574, z 2009r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97,
Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802
i 803, Nr 98, poz. 817 i Nr 168, poz. 1323, z 2010r. Nr 40, poz. 230,
Nr 43, poz. 246, Nr 122, poz. 827, Nr 151, poz. 1013, Nr 152,
poz. 1018, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 225, poz. 1466
i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 30, poz. 151.

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - za
usunięcie - 1.400zł; za każdą dobę przechowywania - 180zł.
§ 2. Ustala się wysokośń kosztów powstałych
wskutek wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, jeżeli odstąpiono od usunięcia pojazdu z powodu
ustania przyczyn jego usunięcia w zależności od
rodzaju pojazdu:
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1) rower lub motorower - 80zł;
2) motocykl - 160zł;

Poz. 1742

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 21 sierpnia 2011r. 2
Przewodniczący Rady
Lesław Hołownia

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do
3,5t - 352zł;
________________________________________________

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t do 7,5t - 440zł;
5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 16t - 624zł;
6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t - za usunięcie – 920zł;
7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - za
usunięcie - 1.220zł.
1742

2

Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą Nr XIX/145/08
Rady Powiatu w Międzyrzeczu z dnia 28 maja 2008r. w sprawie
ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów
(Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 66, poz. 1092).
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, można nabywań: - 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
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
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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