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ZARZĄDZENIE NR 16
WOJEWODY LUBUSKIEGO
z dnia 19 stycznia 2011r.
w sprawie wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim
Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 16 lipca 1998r.
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (Dz. U. z 2010r. Nr 176,
poz. 1190) w związku z postanowieniem Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 4 stycznia 2011r.
sygn. I. Ns 234/10 orzekającym o nieważności wyborów do Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim

w okręgach wyborczych Nr 2 i Nr 3 przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010r. zarządza się, co
następuje.
§ 1. Zarządza się wybory ponowne do Rady
Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim w jednomandatowych okręgach wyborczych Nr 2 i Nr 3.
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§ 2. W okręgu wyborczym Nr 2 i Nr 3 wybierać
się będzie po jednym radnym.

w okręgu wyborczym Nr 3 Stanisława Tomaszewskiego z listy Nr 12 KWW Andrzeja Bawłowicza.

§ 3. Datę wyborów ustala się na niedzielę, dnia
27 lutego 2011r.

§ 6 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na terenie gminy.

§ 4. Dni, w których upływają terminy wykonania
poszczególnych czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

Wz. Wojewody Lubuskiego
Wicewojewoda Lubuski
Jan Świrepo

§ 5. Z dniem podania zarządzenia do publicznej
wiadomości wygasają mandaty radnych w okręgu
wyborczym Nr 2 Tomasza Adama Sawickiego z listy
Nr 16 KWW Wspólna Gmina Nowogród oraz

Załącznik
do zarządzenia Nr 16
Wojewody Lubuskiego
z dnia19 stycznia 2011r.
Kalendarz wyborczy
dla przeprowadzenia wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim
zarządzonych na dzień 27 lutego 2011r.
Termin wykonania
czynności wyborczej
do 2 lutego 2011r.

do 12 lutego 2011r.

do 13 lutego 2011r.
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Treść czynności
- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia oraz ogłoszenie
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego zarządzenia Wojewody
Lubuskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim.
- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego, informacji o granicach okręgów wyborczych, numerach i liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowogrodzie Bobrzańskim
w wyborach ponownych,
- podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia, informacji
Burmistrza o numerze i granicy obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej w Nowogrodzie Bobrzańskim,
- podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowogrodzie Bobrzańskim informacji o zarejestrowanych
listach kandydatów na radnych, zawierającej numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów.
- sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy.

25 lutego 2011r.
o godz. 2400

- zakończenie kampanii wyborczej.

26 lutego 2011r.

- przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców.

27 lutego 2011r.
godz. 800 – 2200

- głosowanie.
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UCHWAŁA NR XXXII/198/2010
RADY GMINY TUPLICE
z dnia 22 września 2010r.
w sprawie warunków udzielenia bonifikat i wysokość stawek procentowych przy sprzedaży lokali
i budynków mieszkalnych dla najemców
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” i pkt 15,
art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 68 ust. 1
pkt 7, art. 68 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) uchwala się co
następuje:
§ 1. Najemcom, którzy złożą wniosek o wykup
wynajmowanego lokalu mieszkalnego bądź budynku mieszkalnego udziela się następujące bonifikaty
od ceny lokalu lub budynku:
1) Przy wykupie lokalu mieszkalnego za jednorazową odpłatnością – bonifikata w wysokości
90%.
2) Przy wykupie lokalu mieszkalnego w systemie
4 raty kwartalne – bonifikata w wysokości 80%.
3) Przy wykupie budynku mieszkalnego za jednorazową odpłatnością – bonifikata w wysokości
60%.

4) Przy wykupie budynku mieszkalnego w systemie 4 raty kwartalne – bonifikata w wysokości
50%.
§ 2. Bonifikaty określone w §1 obejmują cenę lokalu lub budynku, w tym cenę gruntu lub udziału
w prawie własności gruntu.
§ 3. W sprawach zwrotu kwoty równej bonifikacie stosuje się przepisy art. 68 ust. 2 i ust. 2a ustawy
z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami.
§ 4. Postanowienia niniejszej uchwały mają zastosowanie do spraw sprzedaży lokali mieszkalnych
i budynków mieszkalnych wszczętych przed dniem
wejścia w życie tej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Marian Kałka

===================================================================================
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UCHWAŁA NR LVI/361/2010
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY
z dnia 23 września 2010r.
w sprawie utworzenia w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim odrębnego obwodu głosowania
w wyborach do organów samorządu terytorialnego
Na podstawie art. 30 ust. 2 b, c, d i 3 ustawy z dnia
16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw (t. j. Dz. U.
z 2003r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.), na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Witnica, Rada Miejska
w Witnicy uchwala, co następuje:
§ 1. Dla przeprowadzenia wyborów do organów
samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień
21 listopada 2010r. tworzy się odrębny obwód głosowania Nr 11 z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu
Wielkim.
§ 2. Obwód głosowania wymieniony w § 1
obejmuje obszar jednostki, w której siedzibę ma
obwodowa komisja wyborcza i utworzony jest dla

wyborców przebywających w tej jednostce w dniu
wyborów.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w "Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego" oraz wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Witnica i rozplakatowaniu na terenie jednostki wymienionej w § 1.
Egzemplarz uchwały podlega doręczeniu Wojewodzie Lubuskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu
w Gorzowie Wlkp.
Przewodnicząca Rady
Krystyna Sikorska
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UCHWAŁA NR LVI/365/2010
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY
z dnia 23 września 2010r.
w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze udzielane w ramach pomocy
sąsiedzkiej oraz zasad odpłatności za te usługi
Na podstawie art. 50 ust. 1 – 3 w związku z art. 17
ust. 1 pkt 11 w zw. z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia
12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. 2009 Nr 175, poz. 1362 ze zm.) oraz art. 7
ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Usługi opiekuńcze udzielane w ramach
pomocy sąsiedzkiej dotyczą prostych czynności dnia
codziennego takich jak np.: zakupy, sprzątanie
mieszkania, pomoc w utrzymaniu higieny osobistej,
gotowanie, itp. W ramach tych usług nie mieszczą
się specjalistyczne usługi opiekuńcze.
2. Usługi opiekuńcze w ramach pomocy sąsiedzkiej udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej,
jej przedstawiciela ustawowego lub innej osoby, za
zgodą osoby zainteresowanej lub z urzędu, po prze-

% kryterium dochodowego
do 100 %
101 % - 150 %
151 % - 200 %
201 % - 250 %
251 % - 300 %
301 % - 350 %
powyżej 350 %

prowadzeniu wywiadu środowiskowego, w drodze
decyzji administracyjnej wydawanej przez Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy działającego z upoważnienia Burmistrza.
3. Decyzja, o której mowa w ust. 2 określa miejsce i zakres świadczenia usług opiekuńczych, wysokość odpłatności, zasady jej wnoszenia.
§ 2. 1. Koszt usług opiekuńczych w skali miesiąca udzielanych w ramach pomocy sąsiedzkiej ustalany jest ryczałtowo w kwocie 100zł.
2. W zależności od dochodu osoby ubiegającej
się o usługi opiekuńcze w ramach pomocy sąsiedzkiej, wysokość opłat za te usługi określa się według
poniższej tabeli.

ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE
wysokość dochodu na osobę w rodzinie osoby samotne
do 477
usługi bezpłatne
478,00 – 715,50
10,00 zł
716,00 – 954,00
20,00 zł
955,00 – 1192,50
30,00 zł
1193,00 – 1431,00
40,00 zł
1431,50-1669,50
80,00 zł
1670,00
100,00 zł

§ 3. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza, jeżeli żądanie zwrotu wydatków za
usługi opiekuńcze w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej do wniesienia opłat
nadmiernie obciążenie lub też niweczyłoby skutki
udzielanej pomocy, Kierownik Miejsko – Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy może zastosować zwolnienie od opłat całkowicie lub częściowo.
2. Zwolnienie od opłat może być zastosowane
szczególnie ze względu na:
1) udokumentowanie faktu ponoszenia znacznych
miesięcznych wydatków na leki, środki higieniczne oraz opłaty za leczenie;
2) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka
rodziny w domu pomocy społecznej lub ośrod-

osoby w rodzinie
usługi bezpłatne
20,00 zł
40,00 zł
60,00 zł
80,00 zł
100,00 zł
100,00 zł

ków wsparcia i wszelkiego rodzaju placówkach
opiekuńczo – wychowawczych lub leczniczo –
rehabilitacyjnych;
3) występowanie w rodzinie więcej niż jednej
osoby wymagającej pomocy w formie usług
opiekuńczych;
4) zdarzeń losowych.
§ 4. Odpłatność za usługi opiekuńcze w ramach
pomocy sąsiedzkiej powinna być dokonana przez
świadczeniobiorcę lub jego opiekuna do dnia
15 każdego miesiąca następującego po miesiącu,
w którym wykonano usługę, na podstawie faktury
wystawionej przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, bezpośrednio do kasy ośrodka lub
przelewem na konto wskazane w fakturze.
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy.

Poz. 237, 238

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Krystyna Sikorska
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UCHWAŁA NR LXX/512/10
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE
z dnia 28 października 2010r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
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. zm.) oraz art. 50
ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn.
zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Osobie samotnej która z powodu wieku,
choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona przysługuje pomoc
w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych
usług opiekuńczych.
2. Usługi określone w § 1 pkt. 1 mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
3. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz
w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
4. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi
dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających
z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności,
świadczone zgodnie z zaleceniem lekarza przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
5. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych
w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest zadaniem własnym gminy
o charakterze obowiązkowym.
6. O przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, rozstrzyga Kierownik lub
Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szprotawie posiadający upoważnienie Burmistrza
Szprotawy do wydawania decyzji administracyjnych
w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej.

7. W decyzji, o której mowa w § 1 pkt. 7 określa
się rodzaj, zakres, okres i miejsce świadczenia przyznanych usług opiekuńczych i specjalistycznych
usług opiekuńczych oraz odpłatność za 1 godzinę
usług którą ponosi świadczeniobiorca.
§ 2. 1. Realizację zadania Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie zleca innym podmiotom
w trybie przepisów o zamówieniach publicznych.
2. Podmioty, którym Ośrodek Pomocy Społecznej zlecił świadczenie usług w trybie przepisów
o zamówieniach publicznych, są w zakresie wykonywanych usług opiekuńczych i specjalistycznych
usług opiekuńczych nadzorowane przez OPS.
3. Wysokość odpłatności za usługi uzależniona
jest od:
a) wysokości stawki godzinowej, ustalonej na
podstawie umowy zawartej pomiędzy
Ośrodkiem Pomocy Społecznej – jako zleceniodawcą, a zleceniobiorcą wykonującym
usługi,
b) ilości godzin świadczonych usług,
c) dochodu świadczeniobiorcy,
d) wskaźnika odpłatności określonego w procentach.
4. Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie
świadczeniobiorcom:
a) w przypadku osób samotnie gospodarujących, których dochód nie przekracza kwoty
ustalonej według kryterium dochodowego
na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy
o pomocy społecznej,
b) w przypadku osób zamieszkujących w rodzinie, których dochód na osobę w rodzinie nie
przekracza kwoty ustalonej według kryterium
dochodowego na osobę w rodzinie na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy
społecznej.
5. Osoby nie spełniające warunków, o których
mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecz-
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nej zwracają wydatki za usługi opiekuńcze na zasaDochód osoby samotnie gospodarującej
określony w art. 8 ust. 1
ustawy o pomocy społecznej
do 100 % kryterium
dochodowego
101 – 150
151 – 200
201 – 250
251 – 300
301 – 350
powyżej 350

Zwrot wydatków w % ustalony od kosztu
usługi

Dotacja
Gminy
w%

nieodpłatnie

100%

25
30
35
40
50
60

75
70
65
60
50
40

§ 3. 1. Osoby zobowiązane do ponoszenia opłat
z tytułu świadczenia usług mogą być częściowo lub
całkowicie zwolnione z tej odpłatności w szczególnie
uzasadnionych przypadkach, a zwłaszcza jeżeli:
a) ponoszą opłaty za usługi opiekuńcze, świadczone innym członkom rodziny,
b) ponoszą opłaty za pobyt innych członków
rodziny w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo – leczniczym, pielęgnacyjno
– opiekuńczym, ośrodkach wsparcia,
c) występuje długotrwała choroba wiążąca się
z koniecznością ponoszenia wysokich kosztów leków i leczenia,
d) braku możliwości wyegzekwowania odpłatności z uwagi na zmiany chorobowe wieku
podeszłego.
2. Kierownik lub Zastępca Kierownika Ośrodka
Pomocy Społecznej w Szprotawie posiadający upoważnienie Burmistrza do wydawania decyzji administracyjnych, może na wniosek świadczeniobiorcy
lub pracownika socjalnego w całości lub w części
zwolnić z odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze.
§ 4. 1. Odpłatność za świadczone usługi naliczana jest w okresach miesięcznych, po przedstawieniu

Poz. 238

dach określonych w tabeli.
Dochód osoby
w rodzinie określony
w art. 8 ust. 2 ustawy
o pomocy społecznej
do 100 % kryterium
dochodowego
101 – 150
151 – 200
201 – 250
251 – 300
301 – 350
powyżej 350

Zwrot wydatków w % ustalony od kosztu
usługi

Dotacja
Gminy
w%

nieodpłatnie

100%

40
50
60
70
80
90

60
50
40
30
20
10

dokumentacji potwierdzającej rzeczywiste wykonanie usług i wnoszona jest do kasy lub na rachunek
Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie.
2. Podstawę naliczenia opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowi miesięczne rozliczenie karty pracy osoby świadczącej
usługi, potwierdzone przez świadczeniobiorcę lub
członka rodziny.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XXII/184/08 Rady
Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 kwietnia 2008r,
w sprawie określenia szczegółowych warunków
przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat, jak również trybu ich pobierania.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Zdzisław Paprocki
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UCHWAŁA NR LXX/513/10
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE
z dnia 28 października 2010r.
w sprawie w szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
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. zm.) oraz art. 5
ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r.
Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Przyjmuje się szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, zwanymi dalej organizacjami, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
§ 2. 1. Konsultacje mają charakter opiniodawczy,
a ich wyniki nie są wiążące.
2. Konsultacje uważa się za ważne bez względu
na liczbę organizacji biorących w nich udział.
3. Do przedstawiania opinii w imieniu organizacji uprawnione są osoby reprezentujące te organizacje, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§ 3. 1. Przeprowadzenie konsultacji projektu aktu
prawa miejscowego zarządza Burmistrz Szprotawy
w drodze ogłoszenia, zamieszczonego w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Szprotawie.
2. Wzór ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały został określony w załączniku
Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. 1. Konsultacje polegają na uzyskaniu pisemnej opinii organizacji o projekcie konsultowanego
aktu prawa miejscowego, wyrażonej za pomocą
formularza konsultacji, stanowiącego załącznik
Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Projekt konsultowanego aktu prawnego wraz
z formularzem konsultacji, zgodnie z ogłoszeniem
Burmistrza Szprotawy:
1) zostaje zamieszczony w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Szprotawie,

2) zostaje wyłożony w Biurze Obsługi Interesanta
Urzędu Miejskiego w Szprotawie.
3. Konsultacje mogą mieć również formę otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji,
przeprowadzonego z zachowaniem § 5.
4. Termin do wyrażenia pisemnej opinii przez
organizacje, z wykorzystaniem formularza konsultacji nie może być krótszy niż 7 dni.
5. Niezgłoszenie przez organizacje opinii w terminie określonym w ust. 4 jest równoznaczne z brakiem zastrzeżeń do projektu.
§ 5. 1. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku
Nr 3 do uchwały, który zamieszcza się w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Szprotawie.
2. W przypadku konsultacji w formie otwartego
spotkania, dodatkowym załącznikiem do protokołu
jest lista obecności uczestników spotkania.
§ 6. 1. O uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu
opinii organizacji zgłoszonych w trakcie konsultacji
projektu prawa miejscowego decyduje Burmistrz
Szprotawy.
2. Burmistrz informuje organizacje, które konsultowały projekt tylko o nieuwzględnieniu ich opinii.
§ 7. Burmistrz Szprotawy przedstawia Radzie
Miejskiej w Szprotawie informację o wynikach konsultacji wraz z projektem aktu prawa miejscowego
poddawanego konsultacji.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Zdzisław Paprocki
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXX/513/10
Rady Miejskiej w Szprotawie
z dnia 28 października 2010r.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu prawa miejscowego
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXX/513/10
Rady Miejskiej w Szprotawie
z dnia 28 października 2010r.

FORMULARZ KONSULTACJI
projektu prawa miejscowego z organizacjami i innymi podmiotami
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXX/513/10
Rady Miejskiej w Szprotawie
z dnia 28 października 2010r.

PROTOKÓŁ
z przeprowadzonych konsultacji projektu prawa miejscowego
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UCHWAŁA NR LXX/515/10
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE
z dnia 28 października 2010r.
w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli
Na podstawie art. 90 ust. 1, 2b i 4 ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2
pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się wielkość dotacji dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy
Szprotawa określanych w dalszej części „przedszkolami niepublicznymi” w wysokości 75% wydatków
bieżących przewidzianych na jedno dziecko
w przedszkolu danego typu i rodzaju.
§ 2. 1. Dotacji udziela się na wniosek osoby prowadzącej niepubliczne przedszkole złożony do
30 września roku poprzedzającego rok udzielenia
dotacji. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do
niniejszej uchwały.
2. Wniosek powinien zawierać:
1) informacje o planowanej liczbie dzieci, z wyszczególnieniem przedziałów czasowych: styczeń – sierpień, wrzesień – grudzień.
2) numer konta bankowego, na który ma być
przekazana dotacja, oraz numer statystyczny
Regon, organu składającego wniosek.
§ 3. 1. W grudniu, roku poprzedzającym pierwszy miesiąc udzielenia dotacji, wnioskodawca winien przedstawić na formularzu określonym przez
organ dotujący, faktyczną liczbę dzieci zgłoszonych
do niepublicznego przedszkola. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

każdego miesiąca. Rozliczenie roczne nastąpi do
dnia 15 stycznia roku następnego. Rozliczenia dotacji organ prowadzący niepubliczne przedszkole dokonuje na podstawie faktycznej liczby dzieci uczęszczających do niepublicznego przedszkola. W rozliczeniu organ prowadzący niepubliczne przedszkole
winien podać liczbę uczniów w miesiącu następującym po miesiącu sprawozdawczym.
2. Rozliczenie dotacji powinno obejmować:
a) rzeczowo-finansowy wykaz zadań oświatowych realizowanych ze środków przyznanej
dotacji,
b) informacje o faktycznej liczbie dzieci uczęszczających do niepublicznego przedszkola
w okresie rozliczeniowym,
c) informacje o planowanej w następnym miesiącu liczbie dzieci,
d) imienny wykaz dzieci zamieszkałych poza
Gminą Szprotawa.
3. Rozliczenie sporządza się na formularzu określonym przez organ dotujący. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. 1. Dotującemu przysługuje prawo kontroli
wykorzystania dotacji w siedzibie przedszkola poprzez wgląd i analizę danych zawartych w księgach,
a w szczególności w zakresie:
a) sposobu wykorzystania dotacji,
b) liczby i wykazu uczniów.

2. Dotacja będzie przekazywana na konto niepublicznej placówki w 12 częściach w terminie do
ostatniego dnia każdego miesiąca.

2. Przyznana dotacja zostaje cofnięta w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności przez niepubliczne przedszkole.

3. Organ dotujący przekazuje dotacje na następny miesiąc, obliczoną wg aktualnej liczby dzieci,
wykazanej przez organ prowadzący przedszkole niepubliczne w rozliczeniu miesięcznym.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.

§ 4. 1. Rozliczenia przekazanej i zwrotu ewentualnie nadpłaconej dotacji organ prowadzący niepubliczne przedszkole będzie dokonywać w okresach
miesięcznych narastająco do 10 dnia po upływie

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Zdzisław Paprocki
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Poz. 240
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXX/515/10
Rady Miejskiej w Szprotawie
z dnia 28 października 2010r.

Wniosek o przyznanie dotacji na rok.......

1) Pełna nazwa przedszkola niepublicznego oraz organu prowadzącego: .........................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji placówek niepublicznych:...............................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………
3) Planowana liczba dzieci w..........................roku:,
w okresach:
styczeń-sierpień................................................................................................................................................,
wrzesień-grudzień..............................................................................................................................................
4) Nazwa i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja:……………………………........
..........................................................................................................................................................................
5) Organ prowadzący zobowiązuje się do comiesięcznego składania informacji o aktualnej liczbie dzieci oraz
wysokości otrzymanych dotacji i ich wykorzystaniu.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXX/515/10
Rady Miejskiej w Szprotawie
z dnia 28 października 2010r.
Informacja o liczbie dzieci w styczniu roku.............

1) Nazwa przedszkola niepublicznego: ...............................................................................................................
2) Organ prowadzący: .......................................................................................................................................
3) Ilość dzieci w styczniu: ........................... roku będzie wynosić: .....................................................................

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXX/515/10
Rady Miejskiej w Szprotawie
z dnia 28 października 2010r.
Rozliczenie rzeczowe i finansowe wydatkowania dotacji udzielonej przez gminę Szprotawa dla
niepublicznego przedszkola za miesiąc.......

1) Pełna nazwa niepublicznego przedszkola: ...........................................................................................................
2) Nazwa i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja: .................................................
3) Nazwa i adres organu prowadzącego przedszkole: ........................................................................................
4) Numer identyfikacji REGON: ..........................................................................................................................
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Wyszczególnienie
Dane ilościowe (rzeczowe):
Faktyczna liczba dzieci w miesiącu sprawozdawczym
Ilość dzieci w miesiącu następującym po miesiącu sprawozdawczym
Planowana ilość dzieci w miesiącu następującym po miesiącu sprawozdawczym
Dane finansowe w zł.
1. Kwota otrzymanej dotacji ogółem w tym:
2.1. §. 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
2.2. §.4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
2.3. §.4120 Składki na fundusz pracy
2.4. §.4210 Zakup materiałów i wyposażenia
2.5. §.4260 Zakup energii
2.6. §.4300 Zakup usług pozostałych
2.7. Inne (wymienić jakie wskazując właściwą klasyfikację budżetową)

Liczba/kwota

2 40
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UCHWAŁA NR LIV/372/2010
RADY GMINY SKĄPE
z dnia 4 listopada 2010r.
w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Skąpe z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami w roku 2011
Na podstawie art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn.
zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Program współpracy Gminy
Skąpe z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami w roku 2011, stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Mirosław Olczak
Załącznik
do uchwały Nr LIV/372/2010
Rady Gminy Skąpe
z dnia 4 listopada 2010r.
PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY SKĄPE
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI
PODMIOTAMI
Rozdział 1
Cele współpracy
§ 1. Gmina Skąpe uznając, że jej celem jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, oraz
w uznaniu roli aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej, deklaruje
wolę kształtowania współpracy z organizacjami po-

zarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
i wyraża intencję realizacji swych zadań ustawowych w ścisłym działaniu z nimi.
§ 2. Celem głównym programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi.
§ 3. Celami szczegółowymi programu są:
1. stworzenie warunków dla powstania inicjatyw
i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności
lokalnych;
2. zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na
kreowanie polityki społecznej w gminie;
3. poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych;
4. integracja podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zakresem sferę zadań publicznych
wymienionych w art. 4 ustawy.
Rozdział 2
Zasady współpracy
§ 4. Współpraca z sektorem pozarządowym
opiera się o zasady: pomocniczości, partnerstwa,
efektywności, uczciwej konkurencji i jawności, przy
zachowaniu suwerenności stron.
§ 5. Gmina Skąpe współpracuje z organizacjami
pozarządowymi w sferze zadań publicznych wymie-
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nionych w art. 4 ust. 1 ustawy, o ile te zadania są
zadaniami Gminy.
Rozdział 3
Przedmiot współpracy
§ 6. Współpraca ta odbywa się poprzez:
1) zlecenie organizacjom pozarządowym i innymi
podmiotom określonym w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz. 873 z późn. zm.).realizacji zadań publicznych,
2) wzajemne informowanie się o planowanych
kierunkach działalności i współdziałania w celu
zharmonizowania tych kierunków,
3) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami określonymi w ust. 1 projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych podmiotów,
4) współorganizowanie szkoleń z zakresu działalności organizacji pozarządowych,
5) udostępnienie serwisu internetowego powiatu
w celu publikacji informacji o działalności organizacji pozarządowych,
6) prowadzenie elektronicznej bazy danych o organizacjach pozarządowych.

Poz. 241

2) w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego będą podejmowane w szczególności działania priorytetowe:
a) dotyczące zabezpieczanie kąpielisk w okresie
letnim przez ratowników i płetwonurków,
3) W sferze działalności wspomagającej rozwój
wspólnot i społeczności lokalnych będą podejmowane w szczególności działania w zakresie:
a) udostępniania lokali komunalnych na prowadzenie podstawowej działalności statutowej organizacjom realizującym zadania publiczne i działającym na terenie Gminy Skąpe,
b) organizowanie spotkań oraz tworzenie
wspólnych zespołów o charakterze doradczym.
4) w sferze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych będą podejmowane w szczególności działania w zakresie:
a) rehabilitacja niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych przy wykorzystaniu istniejącej bazy rehabilitacyjnej,
b) integracja oraz zmniejszenie skutków izolacji
społecznej osób niepełnosprawnych

Rozdział 4

5) w sferze krzewienia kultury muzycznej oraz
twórczości
ludowej
będą
podejmowane
w szczególności działania w zakresie:

Formy współpracy

a) propagowania polskiej kultury muzycznej,

§ 7. Zlecanie realizacji zadań publicznych może
mieć formy:
1) powierzania wykonywania zadań publicznych,
wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich
realizacji,
2) wspierania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

b) wspierania amatorskiego ruchu artystycznego i śpiewaczego.
Rozdział 6
Okres realizacji programu
§ 9. Program realizowany jest w roku 2011.
Rozdział 7

Rozdział 5

Sposób realizacji programu

Priorytety w realizacji zadań publicznych

§ 10. Bezpośrednimi realizatorami niniejszego
programu są, stosownie do zakresu realizowanych
zadań:

§ 8. Sfera zadań publicznych realizowanych
przez Gminę Skąpe przy współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami obejmuje
w roku 2011 następujące zadania:
1) w sferze oświaty, wychowania i kultury fizycznej w szczególności będą podejmowane priorytetowe działania wspierające:
a) upowszechnianie kultury fizycznej wśród
dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć
w różnych dyscyplinach sportu,
b) wspieranie klubów sportowych w imprezach
i zawodach sportowych,
c) organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz
mieszkańców Gminy Skąpe, w szczególności
meczy, zawodów sportowych, turniejów, festynów,

1) Rada Gminy w Skąpem – w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej oraz priorytetów w sferze współpracy z organizacjami pozarządowymi,
2) Wójt Gminy – w zakresie realizacji polityki wytyczonej przez Radę Gminy w Skąpem,
3) organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz. 873) realizujące zadania publiczne na terenie Gminy Skąpe.
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Rozdział 8

Rozdział 10

Wysokość środków przeznaczonych na realizację
programu

Sposób tworzenia programu i przebieg konsultacji

§ 11. 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych zabezpieczona zostanie w budżecie Gminy na 2011 rok.
2. Poszczególne zadania, zlecane organizacjom
pozarządowym i innym podmiotom określonym
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), finansowane
będą ze środków własnych przewidzianych w budżecie Gminy Skąpe:
1) w sferze oświaty, wychowania i kultury fizycznej środki finansowe w wysokości 100.000zł,
2) W sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego środki finansowe w wysokości 5.000zł,
3) w sferze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych środki finansowe w wysokości
2.000zł,
4) w sferze krzewienia kultury muzycznej oraz
twórczości ludowej środki finansowe w wysokości 12.000zł.
§ 12. Wójt Gminy Skąpe określi warunki składania ofert i ich wyboru oraz tryb realizacji zadań publicznych.
Rozdział 9

§ 15. Prace nad przygotowaniem Programu zostały zainicjowane i przeprowadzone przez pracowników Urzędu Gminy .
§ 16. Przygotowanie Programu objęło realizację
w zaplanowanych terminach następujących działań:
1) zebranie propozycji do projektu Programu zgłaszanych przez organizacje pozarządowe;
2) przygotowanie przez właściwe merytorycznie
komórki organizacyjne Urzędu informacji na
temat wysokości planowanych środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań
publicznych przez organizacje oraz priorytetów
w realizacji zadań publicznych;
3) rozpatrzenie opinii i uwag złożonych przez organizacje pozarządowe;
4) opracowanie projektu Programu z uwzględnieniem opinii i uwag uzyskanych od organizacji
oraz informacji od komórek organizacyjnych
Urzędu;
5) skierowanie projektu Programu do konsultacji
poprzez umieszczenie na stronie internetowej
Urzędu;
6) rozpatrzenie opinii i uwag złożonych przez organizacje pozarządowe podczas konsultacji;

Sposób oceny realizacji programu

7) przedłożenie projektu Programu na posiedzenie
Komisji Rady Gminy.

§ 13. Miernikami efektywności realizacji Programu w danym roku będą informacje dotyczące
w szczególności:

§ 17. Wójt Gminy Skąpe powołuje komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert
w otwartym konkursie realizacji zadań publicznych.

1) liczby organizacji pozarządowych realizujących
zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności;

§ 18. 1. Pracami komisji konkursowej kieruje
przewodniczący komisji.

2) liczby osób zaangażowanych w realizację zadań
publicznych (w tym wolontariuszy);
3) liczby osób, które były adresatami różnych
działań publicznych;
4) wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy na realizację tych zadań;
5) łącznej wielkości środków finansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe
w realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Gminy.
§ 14. Wójt Gminy przedstawi Radzie Gminy Skąpe informację z realizacji „Programu współpracy
Gminy Skąpe z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2011” w terminie do
30 kwietnia roku następnego po roku realizacji programu.

2. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby, zaproszone przez
Przewodniczącego Komisji, posiadające specjalistyczną wiedzę obejmującą zakres zadań publicznych.
3. Opiniując oferty złożone w otwartym konkursie komisja uwzględnia kryteria określone w przepisie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.
Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
4. Z posiedzeń komisji sporządza się protokoły,
które Przewodniczący Komisji przedstawia Wójtowi
Gminy Skąpe.
Rozdział 11
Postanowienia końcowe
Zmiany w „Programie” mogą być dokonywane
w trybie uchwały Rady Gminy Skąpe.
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UCHWAŁA NR LIV/373/2010
RADY GMINY SKĄPE
z dnia 4 listopada 2010r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego
w Skąpem oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 4, art. 9a ust 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493
z późn. zm.) uchwala się co następuje:
Rozdział 1
Tryb i sposób powoływania i odwoływania
członków zespołu interdyscyplinarnego
§ 1. 1. Członków zespołu interdyscyplinarnego,
zwanego dalej Zespołem, powołuje Wójt Gminy,
spośród osób zgłoszonych przez uprawnione jednostki, instytucje i organizacje:
1) przedstawicieli Ośrodka Pomocy Społecznej
w Skąpem,
2) przedstawicieli Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
3) przedstawicieli szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Skąpe,
4) przedstawicieli policji,
5) przedstawicieli ochrony zdrowia,

Rozdział 2
Szczegółowe warunki funkcjonowania zespołu
interdyscyplinarnego
§ 6. 1. Pierwsze posiedzenie zespołu zwołuje
Wójt w terminie 14 dni od daty zawarcia porozumienia z podmiotami o których mowa w § 1 pkt. 1
2. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący zespołu i reprezentuje zespół na zewnątrz.
3. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu na wniosek przewodniczącego wybierany jest zastępca
i sekretarz.
4. Do zadań przewodniczącego Zespołu należy
w szczególności:
1) zapewnienie obsługi protokolarnej posiedzeń
zespołu przez wyznaczenie sekretarza zespołu,
2) zapewnienie prawidłowego przepływu informacji i obiegu dokumentów w zakresie posiedzeń Zespołu oraz podejmowanych przez Zespół decyzji,

6) kuratorów Sądu Rejonowego w Świebodzinie.

3) zwoływanie posiedzeń Zespołu oraz informowanie o nich,

2. W przypadku wskazania przez Prokuraturę,
Wójt powołuje w skład Zespołu przedstawiciela prokuratury.

4) powierzanie poszczególnym członkom zespołu
wykonania określonych prac niezbędnych do
realizacji zadań zespołu,

§ 2. W celu wyłonienia członków Zespołu Wójt
Gminy pisemnie zwraca się do uprawnionych instytucji, jednostek i organizacji o wytypowanie swoich
przedstawicieli do pracy w Zespole.
§ 3. Liczbę przedstawicieli podmiotów oraz osoby przedstawicieli określi się zgodnie z warunkami
wynikającymi z porozumień zawartych przez Wójta
z podmiotami, o których mowa w § 1.

5) zapraszanie do udziału w posiedzeniach zespołu innych osób nie będących członkami zespołu, a wspierających zespól realizacji zadań.
§ 7. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, wskazując termin, miejsce oraz cel posiedzenia, o czym powiadamia członków Zespołu

1) na wniosek członka zespołu

§ 8. Prace Zespołu prowadzone są jeżeli
w posiedzeniu bierze udział co najmniej trzech
członków.

2) na wniosek uprawnionego podmiotu, których
jest przedstawicielem,

§ 9. Zespól podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

3) na wniosek przewodniczącego zespołu.

§ 10. Zespół przygotowuje roczne sprawozdanie
ze swojej działalności i przedkłada Wójtowi do
31 stycznia każdego roku

§ 4. Odwołania członka Zespołu Wójt dokonuje:

§ 5. Zmiana, uzupełnienie i poszerzenie Zespołu
dokonuje się w trybie właściwym dla jego powołania.
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§ 11. Siedzibą zespołu interdyscyplinarnego jest
Ośrodek Pomocy Społecznej w Skąpem.

Poz. 242, 243, 244

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Mirosław Olczak

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

243
2 43

UCHWAŁA NR I/4/10
RADY GMINY ZABÓR
z dnia 1 grudnia 2010r.
w sprawie w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody – dębu „Napoleon”
Na podstawie art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U.
z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Rada Gminy Zabór, pogrążona w żalu,
znosi status pomnika przyrody – dębu szypułkowego (Ouercus robur) „Napoleon” ustanowionego
pomnikiem w Rozporządzeniu Nr 46 Wojewody Lubuskiego z dnia 19 maja 2006r. (Dz. U. Woj. Lubuskiego Nr 38, poz. 846 z późn. zm.) pod Nr 6, położonego na działce Nr 4/1 w obrębie geodezyjnym
Tarnawa, w jednostce geodezyjnej Zabór.

§ 2. Rada Gminy Zabór zobowiązuje się do
współpracy z osobami i instytucjami zamierzającymi
upamiętnić miejsce, na którym przez wieki rósł dąb
„Napoleon”.
§ 3. Upoważnia się Nadleśnictwo Przytok – zarządcę działki Nr 4/1 obręb Tarnawa do zabezpieczenia pozostałości po dębie „Napoleon” i upamiętnienia tego miejsca.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz rozplakatowaniu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i w poszczególnych
sołectwach.

2. Zniesienie statusu pomnika przyrody – dębu
„Napoleon”, o którym mowa w ust. 1, następuje
z uwagi na bezpowrotną utratę wartości przyrodniczych w związku z całkowitym spaleniem niezwykle
cennego i wyjątkowego drzewa oraz ze względu na
brak przesłanek przyrodniczych do dalszej ochrony.

Przewodniczący Rady:
Stanisław Myśliwiec
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UCHWAŁA NR I/8/10
RADY GMINY BOJADŁA
z dnia 2 grudnia 2010r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania, rozwoju sportu na obszarze gminy Bojadła

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r.
Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984;
Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162,
poz. 1568; z 2002r. Nr 153, poz. 1271; z 2004r.
Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2002r. Nr 214,
poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17,
poz. 128; z 2005r. Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 181,
poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974;
Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223,
poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420; Nr 157,
poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146; Nr 106,

poz. 675) oraz art. 19 c ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873; ze zm.: Dz. U.
z 2004r. Nr 64, poz. 593; Nr 116, poz. 1203; Nr 210,
poz. 2135; Dz. U. z 2005r. Nr 155, poz. 1298; Nr 169,
poz. 1420; Nr 175, poz. 1462; Nr 249, poz. 2104;
Dz. U. z 2006r. Nr 94, poz. 651; Dz. U. z 2008r.
Nr 209, poz. 1316; Dz. U. z 2009r. Nr 19, poz. 100;
Nr 22, poz. 120; Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010r.
Nr 28, poz. 146; Nr 127, poz. 857) i art. 27 ust. 2
ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (tekst
jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 127, poz. 857) uchwala
się, co następuje:

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 9

– 837 –

§ 1. Gmina Bojadła w trosce o rozwój sportu
oraz zaspokajanie potrzeb mieszkańców w tym zakresie wspiera rozwój sportu na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o:
1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Bojadła;
2) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy
Bojadła;
3) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy
Bojadła;
4) wsparciu – należy rozumieć jako wydatki budżetu gminy przeznaczone na dofinansowanie
rozwoju sportu na terenie Gminy Bojadła, określone corocznie w uchwale budżetowej;
5) klubie sportowym – należy przez to rozumieć
klub sportowy, w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (tekst
jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 127, poz. 857) zwana
dalej „ustawą”.
§ 3. Wsparcie, o którym mowa w § 1 udzielane
będzie w formie dotacji celowej na rzecz klubów
sportowych, których działalność sportowa prowadzona jest na terenie Gminy Bojadła.
§ 4. Wsparcie finansowe na realizację zadań
w zakresie sportu mogą uzyskiwać kluby sportowe
których działalność sportowa prowadzona jest na
terenie gminy Bojadła.
§ 5. Wsparcie finansowe jest przeznaczone na
rozwój sportu poprzez działalność klubów sportowych na terenie Gminy Bojadła w szczególności gdy
chodzi o:
1) zwiększenie dostępności do uczestnictwa
mieszkańców Gminy Bojadła w rozgrywkach na
różnych szczeblach rozgrywek;
2) zaangażowanie dzieci i młodzieży w czynnym
uczestnictwie między innymi poprzez Uczniowskie Kluby Sportowe;
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przyczyni się do poprawy warunków ich uprawiania,
a także zwiększy dostępność społeczności lokalnej
Gminy Bojadła:
1) piłka nożna;
2) siatkówka;
3) koszykówka;
4) szachy;
5) tenis stołowy.
6. 2. Katalog dyscyplin wymienionych w ust. 1
może zostać poszerzony, jeżeli w sposób szczególny
przyczyni się to do rozwoju sportu na terenie Gminy
Bojadła
§ 7. Wsparcia udziela Wójt Gminy na zasadach
określonych w art. 28 ust. 1 ustawy w szczególności
na:
1) realizację programów szkolenia sportowego;
2) zakupu sprzętu sportowego;
3) pokrycie kosztów organizowania zawodów
sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach;
4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;
5) sfinansowania stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.
§ 8. Wsparcie nie może być przeznaczone na:
1) cele inwestycyjne;
2) wynagrodzenia dla zawodników;
3) zakupu lub wypożyczenia zawodników;
4) zobowiązań wobec innych podmiotów związanych z funkcjonowaniem klubu sportowego.
§ 9. Wnioski na dofinansowanie zadań w zakresie sportu może składać klub sportowy, którego
działalność sportowa prowadzona jest na terenie
gminy Bojadła.

3) czynny udział w rozgrywkach klubów sportowych, których działalność sportowa prowadzona jest na terenie gminy Bojadła;

§ 10. Udzielanie wsparcia finansowego na warunkach określonych w uchwale nie narusza przepisów dotyczących udzielania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

4) prowadzenie ogólnodostępnych zajęć w danej
dyscyplinie sportowej;

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bojadła.

5) rozwój szczególnie utalentowanych zawodników z terenu Gminy Bojadła;

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

6) korzystanie z infrastruktury sportowej należącej
do Gminy Bojadła.
§ 6. 1. Ustala się następujące priorytetowe dyscypliny sportowe, których wsparcie szczególnie

Przewodnicząca Rady
Elżbieta Szwajkowska

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 9
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UCHWAŁA NR I/9/10
RADY GMINY BOJADŁA
z dnia 2 grudnia 2010r.
w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację w ramach inicjatywy
lokalnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r.
Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568; z 2002r. Nr 153, poz. 1271; z 2004r.
Nr 102, poz. 1055: Nr 116, poz. 1203; z 2002r.
Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; z 2006r
Nr 17, poz. 128; z 2005r. Nr 175, poz. 1457; z 2006r
Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142
i poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 19c ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U z 2003r. Nr 96,
poz. 873 ze zm.: Dz. U z 2004 Nr 64, poz. 593, Nr 116,
poz. 1203, Nr 210, poz. 2135; Dz. U z 2005r. Nr 155,
poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462,
Nr 249, poz. 2104; Dz. U z 2006r. Nr 94, poz. 651;
Dz. U z 2008r. Nr 209, poz. 1316; Dz. U z 2009r.
Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120, Nr 157, poz. 1241;
Dz. U z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 127, poz. 857) Rada
Gminy Bojadła uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Bojadła w ramach inicjatywy lokalnej, zgodnie
z załącznikiem Nr 1, stanowiącym integralną część
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bojadła.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Elżbieta Szwajkowska
Załącznik
do uchwały Nr I/9/10
Rady Gminy Bojadła
z dnia 2 grudnia 2010r.
TRYB I SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY
WNIOSKÓW O REALIZACJĘ ZADANIA
PUBLICZNEGO GMINY BOJADŁA W RAMACH
INICJATYWY LOKALNEJ
I. Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Inicjatywa lokalna w rozumieniu niniejszej
uchwały to forma współpracy jednostki samorządu

terytorialnego z jej mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej Gminy Bojadła.
2. Celem podejmowania inicjatyw lokalnych jest
realizacja przedsięwzięć polepszających warunki
życia mieszkańców na rzecz, których podjęte zostały
inicjatywy.
§ 2. 1. Z inicjatywą lokalną mogą wystąpić
mieszkańcy Gminy Bojadła bezpośrednio, bądź za
pośrednictwem organizacji pozarządowych lub
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96,
poz. 873 ze zm.),
2. Podmioty wymienione w ust. 1, zwane dalej
Inicjatorem mogą inicjować przedsięwzięcia służące
wyłącznie zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty Gminy Bojadła zgodnie z art. 7 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
§ 3. W ramach inicjatywy lokalnej mogą być realizowane zadania publiczne wymienione w art. 19 c
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r.
Nr 96, poz. 873 ze zm.)
II. Współudział w realizacji inicjatyw lokalnych
§ 4. 1. Współudział Inicjatora w realizacji zadania
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, zgodnie
z art. 19 e ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.
z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.).
2. Wysokość udziału Gminy i Inicjatora w zadaniach publicznych realizowanych w ramach inicjatyw lokalnych oraz zasady rozliczania poniesionych
nakładów będą ustalane każdorazowo w odrębnych
umowach pomiędzy tymi podmiotami.
3. Wysokość środków budżetowych zaangażowanych w inicjatywę lokalna przez Gminę Bojadła
nie może przekroczyć 15% całkowitego kosztu realizacji przedsięwzięcia.
III. Postępowanie w sprawach inicjatyw lokalnych
§ 5. 1. W celu rozpoczęcia postępowania wynikającego z inicjatywy lokalnej, podmiot zainteresowany składa wniosek o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej.
2. Wniosek powinien zawierać:
a) nazwę i adres Inicjatora;

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 9
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b) przewidywany koszt realizacji inicjatywy
wraz ze wskazaniem źródeł finansowania;

4) stopień zaawansowania inicjatywy:
a) inicjatywa wymaga opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na
budowę;

c) lokalizację i przybliżone parametry techniczne inicjatywy;
d) informację o społecznych korzyściach z realizacji Inicjatywy;

b) inicjatywa wymaga opracowania dokumentacji projektowej i zgłoszenia zamiaru budowy;

e) wskazanie rodzaju udziału Inicjatora;
f)

c) inicjatywa wymaga prac projektowych;

wskazanie wysokości wnioskowanego poziomu współfinansowania.

d) inicjatywa wymaga opracowania szczegółowej koncepcji;

3. Do wniosku należy dołączyć:

e) inicjatywa nie wymaga prac przygotowawczych.

1) oświadczenie woli Inicjatora dotyczące deklaracji udziału w realizacji zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej;
2) aktualny odpis z rejestru lub wyciągu z ewidencji lub innych dokumentów potwierdzających
status prawny Inicjatora, jeżeli wniosek został
złożony za pośrednictwem podmiotów, o których mowa w § 2. ust. 1 i umocowaniem osób
go reprezentujących.
4. Wnioski o realizacje zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych mogą być składane
w Urzędzie Gminy w Bojadłach ul. Sulechowska 35
66-130 Bojadła do dnia 30 września danego roku
z możliwością realizacji w roku następnym.
§ 6. 1. Oceny złożonych wniosków w ramach inicjatyw lokalnych dokonuje Wójt Gminy Bojadła.
2. Wnioski będą rozpatrywane w oparciu o następujące kryteria:
1) zaangażowanie środków budżetowych Gminy
Bojadła;
2) okresu realizacji zadania;
3) udział inicjatora w łącznych kosztach realizacji
inicjatywy ( w tym wkład pracy społecznej)
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5) zgodność inicjatywy z potrzebami ujętymi
w strategii Gminy Bojadła.
§ 7. Po podjęciu decyzji o realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego
wspólnie z Inicjatorem opracuje dokumenty niezbędne do przeprowadzenia inicjatywy lokalnej,
w tym harmonogram zawierający: nazwę zadania,
uszczególnienie zadania, sposób realizacji zadania,
realizatora zadania, przewidywany okres realizacji
i koszt przedsięwzięcia.
§ 8. 1. Warunkiem realizacji zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej jest zawarcie umowy
na realizację przedsięwzięcia w ramach inicjatywy
lokalnej pomiędzy Gminą Bojadła a Inicjatorem.
2. Nadzór nad realizacją zadania publicznego realizowanego w ramach inicjatywy lokalnej prowadzi
Gmina Bojadła.
§ 9. Informacje, o realizacji zadań publicznych
w ramach inicjatywy lokalnej podaje się do wiadomości publicznej na stronach internetowych urzędu.
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UCHWAŁA NR II/6/10
RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE
z dnia 3 grudnia 2010r.
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873;
z 2004r. Nr 64, poz. 593; Nr 116, poz. 1203; Nr 210,
poz. 2135; z 2005r. Nr 155, poz. 1298; Nr 169,
poz. 1420; Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104;
z 2006r. Nr 94, poz. 651; z 2008r. Nr 209, poz. 1316;
z 2009r. Nr 22, poz. 120; Nr 19 poz. 100; Nr 157,
poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 146) uchwala się, co
następuje:

§ 1. 1. Uchwala się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej „organizacjami
pozarządowymi”, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 9
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2. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami
pozarządowymi, których terytorialny zakres działania obejmuje obszar Gminy Dobiegniew.

§ 4. 1. Konsultacje mogą być przeprowadzone
z wykorzystaniem, co najmniej jednej z podanych
form:

§ 2. 1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych.

1) bezpośrednich spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych,

2. Konsultacje przeprowadza się w oparciu o zasady: partnerstwa, suwerenności, efektywności
i uczciwej konkurencji.

2) wyrażenia pisemnej opinii w sprawie będącej
przedmiotem konsultacji.

3. Konsultacje mają charakter opiniotwórczy.
Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów
Gminy Dobiegniew.
4. Konsultacje uważa się za ważne bez względu
na ilość uczestniczących w nich organizacji pozarządowych.
§ 3. 1. Decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Burmistrz Dobiegniewa, a podaje
się ją do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia.
2. W ogłoszeniu o konsultacjach określa się
w szczególności przedmiot, formę i termin przeprowadzenia konsultacji oraz właściwą komórkę organizacyjną Urzędu Miejskiego lub jednostkę organizacyjną Gminy odpowiedzialną za ich przeprowadzenie.
3. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Dobiegniewie.

2. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół
zawierający między innymi informacje o temacie,
terminie i wyniku konsultacji. W przypadku spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych
załącznikiem do protokołu jest lista obecności
uczestników spotkania.
3. Komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego lub
jednostka organizacyjna Gminy odpowiedzialna za
przeprowadzenie konsultacji przekazuje zebrane
opinie organizacji pozarządowych do rozpatrzenia
Burmistrzowi Dobiegniewa.
4. Informację o wynikach konsultacji podaje się
do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobiegniewa.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tomasz Karpiński
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UCHWAŁA NR II/6/2010
RADY GMINY WYMIARKI
z dnia 13 grudnia 2010r.
uchylająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad , sposobu i trybu umarzania, odraczania lub
rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających
Gminie Wymiarki lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Wymiarki uchwala, co następuje:
§ 1. Uchyla się uchwałę Rady Gminy Wymiarki
Nr XXVII/226/2010 z dnia 23 czerwca 2010r w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wymiarki lub jej jednost-

kom podległym oraz wskazania organu i osób do
tego uprawnionych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Wymiarki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Piotr Adamek
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UCHWAŁA NR 10/6/II/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ
z dnia 14 grudnia 2010r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.1) i art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 236,
poz. 2008 z późn. zm.2) Rada Miejska uchwala, co
następuje:
§ 1. 1. Ustala się górne stawki opłat brutto ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w następujących wysokościach:
1) za utrzymanie czystości i porządku poprzez odbiór, wywóz i składowanie nieczystości stałych
dla osób samodzielnie gromadzących odpady
w sposób selektywny: 89,50zł/1m3
2) za utrzymanie czystości i porządku poprzez odbiór, wywóz i składowanie nieczystości stałych
dla osób zlecających selekcję nieczystości stałych przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie
na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości: 103,18zł/1m3
3) za usuwanie ścieków komunalnych ze zbiorników bezodpływowych i ich transport do punktu
zlewnego: 14,82zł/1m3

2. Górna stawka opłaty, o której mowa w ust. 1
pkt 3, nie obejmuje opłaty za oczyszczanie ścieków
komunalnych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2011r.3
Przewodniczący Rady
Józef Brzezicki
____________________________________
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r.
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420
i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40,
poz. 230 i Nr 106, poz. 675.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006r. Nr 144, poz. 1042, z 2008r. Nr 223, poz. 1464,
z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753 i Nr 215,
poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278.
3
Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą Nr 293/5/XXIV/09
Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2010r. Nr 6, poz. 72 oraz
z 2010r. Nr 96, poz. 1383) .
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UCHWAŁA NR III/8/10
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE
z dnia 14 grudnia 2010r.
w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli
Na podstawie art. 90 ust. 1, 2b, 3e, 4 ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 ze zm.) art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz 1591 ze zm.
oraz art. 251 i art. 252 ustawy z dnia 29 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157,
poz. 1240 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się wielkość dla niepublicznych
przedszkoli działających na terenie Gminy Szprota-

wa określanych w dalszej części "przedszkolami
niepublicznymi" w wysokości 75% wydatków bieżących przewidzianych na jedno dziecko w przedszkolu danego typu i rodzaju, z tym ze na ucznia niepełnosprawnego w wysokości kwoty przewidzianej na
niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału
przedszkolnego w części oświatowej subwencji
ogólnej otrzymywanej przez gminę w danym roku.
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§ 2. 1. Dotacji udziela sie na wniosek osoby prowadzącej niepubliczne przedszkole złożony do
30 września roku poprzedzającego rok udzielania
dotacji. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do
niniejszej uchwały.
2. Wniosek powinien zawierać:
1) informacje o planowanej liczbie dzieci, z wyszczególnieniem przedziałów czasowych styczeń – sierpień, wrzesień – grudzień.
2) numer konta bankowego, na który ma być
przekazana dotacja, oraz Nr statystyczny
REGON organu składającego wniosek
§ 3. 1. Wnioskodawca winien przedstawić na
formularzu określonym przez organ dotujący liczbę
dzieci zgłoszonych do niepublicznego przedszkola.
Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej
uchwały.
2. Dotacja będzie przekazywana na konto niepublicznej placówki w 12 częściach w terminie do
ostatniego dnia każdego miesiąca.
3. Organ dotujący przekazuje dotacje na następny miesiąc obliczoną jako iloczyn liczby uczniów wg
stanu na dzień 1-go każdego miesiąca wykazanej
w informacji przekazanej do Urzędu Miejskiego
w Szprotawie w terminie do 15 każdego miesiąca
oraz wysokości dotacji na jednego ucznia wg stanu
wynikającego z uchwały budżetowej. Wzór informacji stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. 1. Rozliczenia przekazanej i zwrotu ewentualnie nadpłaconej dotacji organ prowadzący niepubliczne przedszkole będzie dokonywał w okresach
miesięcznych narastająco do 10 dnia po upływie
każdego miesiąca. Rozliczenie roczne nastąpi do
20 stycznia roku następnego. Rozliczenia dotacji
organ prowadzący przedszkole niepubliczne dokonuje na podstawie liczby dzieci faktycznie uczęszczających do przedszkola.
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2. Rozliczenie dotacji powinno obejmować:

1) rzeczowo-finansowy wykaz zadań oświatowych
realizowanych ze środków przyznanej dotacji,
2) informacje o faktycznej liczbie dzieci uczęszczających do niepublicznego przedszkola w okresie
rozliczeniowym,
3) informacje o planowanej w następnym miesiącu liczbie dzieci,
4) imienny wykaz dzieci zamieszkałych poza Gmina Szprotawa
3. Rozliczenie sporządza się na formularzu określonym przez organ dotujący. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. 1. Dotującemu przysługuje prawo kontroli
wykorzystania dotacji w siedzibie przedszkola poprzez wgląd i analizę danych zawartych w księgach
a w szczególności w zakresie:
1) liczby i wykazu uczniów
2) sposobu wykorzystania dotacji.
§ 6. Traci moc uchwała Nr LXX/515/10 Rady
Miejskie w Szprotawie z dnia 28 października
2010 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy dla niepublicznych
przedszkoli.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Skawiński

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/8/10
Rady Miejskiej w Szprotawie
z dnia 14 grudnia 2010r.
Wniosek o przyznanie dotacji
1. Pełna nazwa przedszkola niepublicznego oraz organu prowadzącego..............................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji placówek niepublicznych................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Planowana liczba dzieci w....................................................................roku:
w okresach
styczeń – sierpień.................................................................................................................................................
wrzesień – grudzień.............................................................................................................................................
4. Nazwa i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja:..................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Organ prowadzący zobowiązuje się do comiesięcznego składania informacji o aktualnej liczbie dzieci oraz
wysokości otrzymanych dotacji i ich wykorzystania.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/8/10
Rady Miejskiej w Szprotawie
z dnia 14 grudnia 2010r.

Informacja o aktualnej liczbie dzieci
1. Nazwa przedszkola niepublicznego.................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
2. Organ prowadzący..........................................................................................................................................
3. Ilość dzieci w miesiącu................................................., w tym dzieci niepełnosprawne................................

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr III/8/10
Rady Miejskiej w Szprotawie
z dnia 14 grudnia 2010r.
Rozliczenie rzeczowe i finansowe wydatkowania dotacji udzielonej przez Gminę Szprotawa dla
niepublicznego przedszkola za miesiąc......
1. Pełna nazwa niepublicznego przedszkola........................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Nazwa i numer rachunku bankowego, na który ,ma być przekazana dotacja.....................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Nazwa i adres organu prowadzącego przedszkole..........................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Numer identyfikacji REGON............................................................................................................................

Wyszczególnienie
1. Dane ilościowe (rzeczowe):
Faktyczna liczba dzieci w miesiącu sprawozdawczym, a w tym:
- dzieci niepełnosprawne
Planowana ilość dzieci w miesiącu następującym po miesiącu sprawozdawczym, a w trym:
- dzieci niepełnosprawne
2. Dane finansowe w zł.
Kwota otrzymanej dotacji ogółem , w tym:
2.1. § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników
2.2. § 4110. Składki na ubezpieczenia pracowników
2.3. § 4120 Składki na fundusz pracy
2.4. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
2.5. § 4260 Zakup energii
2.6 § 4300 Zakup usług pozostałych
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Liczba/kwota
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UCHWAŁA NR III/15/10
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE
z dnia 14 grudnia 2010r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Szprotawy
Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 1
i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

3) interpelacje i zapytania radnych,

§ 1. W statucie Gminy Szprotawa stanowiącym
załącznik do uchwały Nr X/60/2003 Rady Miejskiej
Szprotawy z dnia 30 maja 2003r. (Dz. Urz. Woj. Lub.
Nr 42, poz. 781), zmienionym uchwałami Rady Miejskiej w Szprotawie: Nr XXIV/157/04 z dnia 29 czerwca 2004r. (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 52, poz. 934),
Nr XVII/146/07 z dnia 30 listopada 2007r. (Dz. Urz.
Woj. Lub. Nr 4, poz. 113), Nr XXI/179/08 z dnia
28 marca 2008r. (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 39, poz. 778),
Nr XLIII/369/09 z dnia 3 lipca 2009r. (Dz. Urz. Woj.
Lub. Nr 110, poz. 1475) i Nr LV/435/10 z 12 marca
2010r. (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 41, poz. 587), wprowadza się następujące zmiany:

5) informacje o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach,

§ 37 otrzymuje brzmienie:

4) rozpatrzenie projektów uchwał i ich podjęcie
lub zajęcie stanowiska,

6) wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2
składa burmistrz lub jego zastępca.
3. Obrady sesji powinny przebiegać według kolejności ustalonej w ust. 1.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Skawiński

„§ 37. 1. Porządek obrad obejmuje w szczególności:
1) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
2) sprawozdanie Burmistrza o pracy, w tym
o wykonywaniu uchwał Rady w okresie między
sesjami,

===================================================================================
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UCHWAŁA NR III/7/10
RADY GMINY KRZESZYCE
z dnia 15 grudnia 2010r.
w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5 ust. 5
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz. 873 ze zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowy sposób
konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach

dotyczących działalności statutowej tych organizacji
zwanych dalej „konsultacjami”.
2. Konsultacje przeprowadza się w oparciu o zasady:
1) pomocniczości;
2) partnerstwa;
3) suwerenności;
4) efektywności;
5) uczciwej konkurencji;
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3. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 4. 1. Konsultacje, o których mowa w § 2 ust. 1
pkt. 2, odbywają się poprzez umieszczenie zawiadomienia o możliwości wyrażania pisemnej opinii
na stronie internetowej www.krzeszyce.pl.

4. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania
opinii podmiotów, o których mowa w ust. 3,
w sprawie poddanej konsultacji.

2. Termin wyrażania pisemnej opinii nie może
być dłuższy niż 30 dni od dnia zamieszczenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1. Niewyrażenie
opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację
z prawa do jej wyrażania lub akceptację projektu
prawa miejscowego poddanego konsultacjom.

5. Konsultacje mają charakter opiniotwórczy. Ich
wynik nie jest wiążący dla organów gminy Krzeszyce.
§ 2. 1. Konsultacje mogą mieć formę:
1) bezpośrednich spotkań;
2) wyrażania pisemnej opinii w danej kwestii;
3) kart konsultacyjnych.
2. Konsultacje przeprowadza się z inicjatywy:
1) Wójta Gminy Krzeszyce;
2) komisji Rady Gminy Krzeszyce;
3) co najmniej 5 organizacji pozarządowych, działających na terenie Gminy Krzeszyce;
4) podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. W przypadku określonym w ust. 2, Wójt Gminy Krzeszyce określa zarządzeniem w szczególności
przedmiot, formę i termin przeprowadzenia konsultacji oraz właściwą komórkę organizacyjną Urzędu
Gminy Krzeszyce odpowiedzialną za ich przeprowadzenie.
4. Informację o podejmowanych konsultacjach
publikuje się na stronie internetowej Urzędu Gminy
www.krzeszyce.pl oraz w biuletynie informacji publicznej.
§ 3. 1. Konsultacje, o których mowa w § 2 ust. 1
pkt. 1, prowadzone są poprzez umieszczenie zawiadomienia o spotkaniu na stronie internetowej
www.krzeszyce.pl terminie nie późniejszym niż 5 dni
przed datą spotkania.
2. Spotkaniu przewodniczy pracownik merytoryczny właściwej komórki organizacyjnej Urzędu
Gminy, odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji.
3. W spotkaniu może uczestniczyć przewodniczący właściwej komisji merytorycznej Rady Gminy
lub wskazany przez niego inny radny.

3. Opinia jest ważna, jeżeli została podpisana.
Niepodpisana może być opinia przesyłana elektronicznie.
4. Analizy zebranych opinii dokonuje komórka
organizacyjna Urzędu Gminy odpowiedzialna za
przeprowadzenie konsultacji w terminie 7 dni po
upływie terminu wyznaczonego na ich składanie,
sporządzając informację sprawozdawczą.
§ 5. 1. Konsultacje, o których mowa w § 2 ust. 1
pkt. 3, prowadzone są poprzez opublikowanie treści
karty konsultacyjnej na stronie internetowej
www.krzeszyce.pl raz w biuletynie informacji publicznej.
2. Druk karty konsultacyjnej powinien zawierać:
1) treść pytania lub pytań konsultacyjnych, obok
których umieszcza się kratki oznaczone napisami "TAK" oraz "NIE",
2) miejsce na umieszczenie pieczęci urzędowej,
3) miejsce na wniesienie uwag,
4) pouczenie, o sposobie wyrażania opinii na kartce konsultacyjnej,
3. Karta konsultacyjna jest ważna, jeżeli zostało
prawidłowo wypełniona ze wskazaniem wszystkich
wymaganych danych i podpisana. Niepodpisana
może być karta przesłana elektronicznie.
4. Analizy zebranych opinii dokonuje komórka
organizacyjna Urzędu Miejskiego odpowiedzialna za
przeprowadzenie konsultacji w terminie 7 dni po
upływie terminu wyznaczonego na ich składanie,
sporządzając informację sprawozdawczą.
§ 6. Informację sprawozdawczą z przeprowadzonych konsultacji Wójt Gminy Krzeszyce publikuje na
stronie internetowej www.krzeszyce.pl oraz w biuletynie informacji publicznej.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Krzeszyce.

4. Ze spotkania sporządza się protokół zawierający wynik konsultacji, do którego dołącza się listę
obecności.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni
od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

5. W protokole umieszcza się informację o formie zawiadomienia, o terminie konsultacji, dane
osoby będącej przewodniczącym spotkania, temat
konsultacji, przebieg dyskusji, podjęte opinie i ustalenia.

Przewodniczący Rady
Jan Galoński
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UCHWAŁA NR III/8/2010
RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH
z dnia 15 grudnia 2010r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego
lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr. 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się sposób konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz. 873 ze zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, a w szczególności programów
współpracy, zwanych dalej „organizacjami pożytku
publicznego”.
§ 2. Prawo udziału w konsultacjach mają organizacje pożytku publicznego, mające swoją siedzibę
na terenie gminy Lubniewice.
§ 3. 1. Konsultacje zarządza Burmistrz Lubniewic,
określając:
1) przedmiot konsultacji;
2) formę konsultacji;
3) termin konsultacji;
4) miejsce konsultacji.
2. Informację o zarządzeniu konsultacji w formie
komunikatu oraz projekt aktu prawa miejscowego
będącego przedmiotem konsultacji, zamieszcza się
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem www.bip.lubniewice.pl oraz na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim.
§ 4. Konsultacje mogą być przeprowadzone
w jednej z niżej wskazanych form:

1. spotkania;
2. wyrażenia pisemnej opinii i złożenia uwag do
projektów.
§ 5. 1. Spotkanie na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem zwołuje pisemnie Burmistrz
Lubniewic. Do zaproszenia załącza się porządek spotkania oraz projekt aktu będącego przedmiotem
konsultacji.
2. Obradom konsultacji przewodniczy Burmistrz
Lubniewic lub osoba przez niego upoważniona.
3. Ustalenia poczynione na spotkaniu muszą być
odnotowane w protokole ze spotkania.
4. Protokół podpisuje protokolant i przewodniczący konsultacji.
5. Kopie protokołu przekazuje się w ciągu 3 dni
podmiotom, które brały udział w spotkaniu.
6. Biorący udział w konsultacjach mogą wnieść
na piśmie uwagi do protokółu w ciągu 7 dni od daty
jego otrzymania.
§ 6. W przypadku konsultacji, prowadzonych
w formie, o której mowa w § 4 pkt 2, Burmistrz Lubniewic przesyła zainteresowanym organizacjom
pożytku publicznego formularz wraz z projektem
aktu prawa miejscowego, wyznaczając termin złożenia opinii i uwag.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega publikacji przez rozplakatowanie.
Przewodniczący Rady
Roman Sornat
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UCHWAŁA NR III/9/2010
RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH
z dnia 15 grudnia 2010r.
w sprawie Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 14 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Nadaje się Statut Zakładowi Gospodarki
Komunalnej w Lubniewicach, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Lubniewicach Nr IX/71/2003 z dnia 29.10.2003r. w sprawie Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Lubniewicach.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

4. ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce
komunalnej (Dz. U. Nr 9, poz. 43 z 1997r.
z późn. zm.).
5. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca
2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych
funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
§ 4. 1. Zakład jest samorządowym zakładem budżetowym i nie posiada osobowości prawnej.
2. Koszty prowadzenia działalności Zakład pokrywa z przychodów własnych oraz z dotacji z budżetu gminy Lubniewice.
§ 5. Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje
Burmistrz Lubniewic.
ROZDZIAŁ II

Przewodniczący Rady
Roman Sornat
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/9/2010
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 15 grudnia 2010r.
STATUT
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1. Zakład nosi nazwę „Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach” i zwany jest dalej „Zakładem”.
§ 2 Zakład ma siedzibę w Lubniewicach przy
ul. Strzeleckiej 20.
§ 3 Zakład działa na podstawie:
1. ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami).
2. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.)
3. uchwały Rady Gminy w Lubniewicach z dnia
7 września 1991r. Nr XIV/73/91 w sprawie utworzenia zakładu budżetowego.

Przedmiot działalności
§ 6. Celem działalności zakładu jest realizacja zadań własnych gminy Lubniewice w zakresie:
1. gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi,
2. dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji,
usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń
sanitarnych,
4. lokalnego transportu zbiorowego,
5. targowisk,
6. zieleni gminnej i zadrzewień,
7. cmentarzy.
ROZDZIAŁ III
Struktura organizacyjna
§ 7. 1. Działalność Zakładu prowadzona jest
w następuj ącej strukturze organizacyjnej:
Pion Administracyjny,
Pion Techniczny
Schemat organizacyjny Zakładu stanowi załącznik
do niniejszego statutu.
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2. Zakładem zarządza Kierownik Zakładu. Kierownik zarządza Zakładem jednoosobowo, w zakresie udzielonego pełnomocnictwa przez Burmistrza
Lubniewic, i jest odpowiedzialny za jego stan i działalność.
3. Kierownika Zakładu zatrudnia i zwalnia Burmistrz Lubniewic.
4. Do zadań kierownika w szczególności należy:
a) bieżące realizowanie zadań,
b) reprezentowanie Zakładu na zewnątrz w zakresie posiadanych uprawnień,
c) organizowanie i nadzorowanie prac Zakładu,
d) prowadzenie informacji w zakresie bieżącej
działalności Zakładu,
e) nawiązywanie współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi,
f)

pełnienie funkcji pracodawcy w stosunku do
pracowników Zakładu,

g) wydawanie wewnętrznych zarządzeń i innych
uregulowań dotyczących działalności Zakładu,
h) koordynowanie działalności wszystkich stanowisk w Zakładzie,
i)

przygotowywanie planów finansowych poszczególnych komórek organizacyjnych i Zakładu,

j)

inicjowanie wniosków w sprawie ustalania
odpłatności za świadczone usługi, na które
nie obowiązują ceny urzędowe.
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§ 10. Zakład odprowadza do budżetu gminy
Lubniewice różnicę między sumą planowanych
przychodów powiększonych o planowany stan
środków obrotowych na początku roku, a sumą planowanych wydatków powiększonych o planowany
stan środków obrotowych na koniec roku.
§ 11. 1. W planie finansowym Zakładu mogą być
dokonywane zmiany w ciągu roku, w przypadku
realizowania wyższych od planowanych przychodów i wydatków, pod warunkiem, że nie spowoduje
to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia
dotacji z budżetu.
2. Inne niż wymienione w ust. 1 zmiany planu finansowego mogą być dokonywane tylko po
uprzednim wprowadzeniu w obowiązującym w trybie zmian w budżecie Miasta i Gminy.
ROZDZIAŁ V
Postanowienia końcowe
§ 12. Niniejszy statut stanowi podstawę do opracowania regulaminu Zakładu, regulaminu pracy
oraz szczegółowych zakresów czynności dla pracowników.
§ 13. W Zakładzie obowiązują zasady wynagradzania określone na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy
z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) i na podstawie
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca
2009r. w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009r. Nr 50, poz. 398 z późn.
zmianami ).
§ 14. Zakład używa pieczątki o treści:
Zakład Gospodarki Komunalnej

5. W razie nieobecności Kierownika zastępuje go
brygadzista, który podejmuje działania w granicach
upoważniania udzielonego mu przez Kierownika.

NIP 596-00-07-630 Regon 210515434

ROZDZIAŁ IV

tel./fax (95) 755-76-21

Gospodarka finansowa zakładu

§ 15. Zmiany Statutu dokonywane są w trybie
właściwym dla jego zatwierdzenia.

§ 8. Zakład posiada odrębny rachunek bankowy.
§ 9. Zakład odpłatnie wykonuje zadania, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych, z zastrzeżeniem § 6 pkt 3 i 4.

ul. Strzelecka 20 69-210 Lubniewice
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UCHWAŁA NR III/10/2010
RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH
z dnia 15 grudnia 2010r.
w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Gminnego Przedszkola w Lubniewicach w celu
przekształcenia w jednostkę budżetową – Samorządowe Przedszkole w Lubniewicach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 11, art. 16
ust. 1, ust. 3, ust. 5 i ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240), art. 87 ust. 1 pkt 2 i art. 88 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1241), art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3,
art. 26 ust. 4, art. 45 ust. 1 ustawy z 29 września
1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009r.
Nr 152, poz. 1223 ze zm.), art. 79 ust. 1 ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U.

z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), uchwala się, co
następuje:
§ 1. 1. Z dniem 31 grudnia 2010r. likwiduje się
Gminne Przedszkole w Lubniewicach w celu przekształcenia w jednostkę budżetową o nazwie Samorządowe Przedszkole w Lubniewicach.
2. Z dniem 1 stycznia 2011r. tworzy się jednostkę
budżetową o nazwie Samorządowe Przedszkole
w Lubniewicach w celu realizacji zadań likwidowanego Gminnego Przedszkola w Lubniewicach.
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§ 2. 1. Na likwidatora zakładu budżetowego wyznacza się dyrektora przedszkola.
2. Czynności likwidacyjne obejmują:
1) przeprowadzenie inwentaryzacji wszystkich aktywów i pasywów zgodnie z przepisami ustawy
o rachunkowości, ustalenie stanu środków obrotowych i majątku trwałego znajdującego się
w użytkowaniu zakładu budżetowego,
2) zamknięcie rachunków bankowych i ksiąg rachunkowych zakładu budżetowego, zgodnie
z przepisami ustawy o rachunkowości,
3) sporządzenie sprawozdań i bilansu zamknięcia
zakładu budżetowego,
4) zakończenie likwidacji następuje wg stanu się
na dzień 31.12.2010r.
§ 3. 1. Za dzień likwidacji zakładu budżetowego,
o którym mowa w § 1 ust. 2 ustala się 31 grudnia
2010r.
§ 4. 1. Nowo utworzona jednostka budżetowa
kontynuuje zadania zlikwidowanego zakładu budżetowego.
2. Z dniem 1 stycznia 2011r. mienie zlikwidowanego zakładu budżetowego staje się mieniem jednostki budżetowej.
3. Z dniem 1 stycznia 2011r. należności i zobowiązania zlikwidowanego zakładu budżetowego,
według stanu na dzień zakończenia likwidacji przejmuje nowo utworzona jednostka budżetowa.
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4. Przejęcie następuje na podstawie protokołu
zdawczo-odbiorczego.
5. Bilans zamknięcia zlikwidowanego zakładu
budżetowego jest bilansem otwarcia nowo utworzonej jednostki budżetowej.
6. Przedszkole publiczne jako jednostka budżetowa prowadzona przez Gminę Lubniewice prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.
7. Zakres działania oraz zasady funkcjonowania
nowo utworzonej jednostki budżetowej – przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Lubniewice określa ich statut.
8. Zobowiązuje się Radę Pedagogiczną przedszkola do dostosowania statutu przedszkola do postanowień niniejszej uchwały w terminie do 31 marca 2011r.
9. Pracownicy zlikwidowanego zakładu budżetowego stają się pracownikami nowo powstałej jednostki budżetowej , zachowując dotychczasowe warunki pracy i płacy.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Roman Sornat
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UCHWAŁA NR III/9/10
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia 16 grudnia 2010r.
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lubsko z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie, w 2011r.

Na podstawie art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873
ze zm.: Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 116,
poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, Dz. U. z 2005r. Nr 155,
poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462,
Nr 249, poz. 2104, Dz. U. z 2006r. Nr 94, poz. 651,
Dz. U. z 2008r. Nr 209, poz. 1316, Dz. U. z 2009r.
Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120, Nr 157, poz. 1241,
Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 127, poz. 857)
uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Doceniając to, że istotną cechą społeczeństwa demokratycznego, elementem spajającym
i aktywizującym społeczność lokalną jest aktywna
działalność organizacji pozarządowych oraz realizując zadania, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia

24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie uchwala się program współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2011.
2. Program reguluje współpracę pomiędzy Gminą Lubsko a organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, określając cele, priorytety
i zasady tej współpracy. Pozwoli on na wspieranie
przez gminę działalności tych organizacji i podmiotów oraz skuteczną realizację przez nie zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 9

– 851 –

1. ustawie – należy rozumieć ustawę z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r.
Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2. celach priorytetowych – należy przez to rozumieć
wybrane zadania z zakresu zadań własnych
gminy, określone corocznie w programie
współpracy, celem powierzenia poprzez konkurs – do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność
pożytku publicznego,
3. konkursie – należy przez to rozumieć konkurs na
realizację zadań publicznych gminy dotowaną
z budżetu Gminy Lubsko ;
4. „organizacji” – należy rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn.
zm.)
§ 3. 1. Celem głównym programu współpracy
z „organizacjami” w 2011 roku jest efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokajaniu
zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Lubsko.
2. Cele szczegółowe realizacji współpracy:
1) zaangażowanie jak największej liczby osób
z terenu gminy do czynnego udziału w życiu
społecznym;
2) pobudzenie do działania osób wykluczonych
społecznie;
3) nawiązywanie kontaktów międzynarodowych;
4) efektywniejsza realizacja zadań publicznych
poprzez zlecanie „organizacjom” na zasadach
określonych w ustawie;
5) ściślejsza współpraca z „organizacjami” poprzez wspólne informowanie i konsultacje projektów uchwał w sprawach dotyczących działań
tych „organizacji”;
6) eliminacja nierówności społecznych;
7) pomoc dla osób wymagających stałej opieki
profilaktycznej z zakresu pomocy społecznej;
8) tworzenie warunków sprzyjających do rozwoju
kultury fizycznej na terenie Gminy Lubsko
9) rozwój nauki i kultury na terenie Gminy Lubsko.;
10) ochrona środowiska naturalnego;
11) Zmniejszenie kosztów realizacji zadań publicznych poprzez bardziej efektywniejsze działania.
3. Cele o których mowa w ust. 1 i 2 będą realizowane w szczególności poprzez :
1) określenie kierunków realizacji zadań publicznych,
2) zapewnienie udziału „organizacji” w realizacji
zadań publicznych,
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3) wykorzystanie potencjału i możliwości „organizacji”,
4) zwiększenie ilości świadczonych usług publicznych oraz podniesienie ich standardu,
5) obniżenie kosztów realizacji zadań publicznych
w wyniku wykorzystania bezpłatnej pomocy
wolontariuszy,
6) zabezpieczenie w budżecie gminy Lubsko środków finansowych umożliwiających pełne i terminowe wykonywanie zadań.
§ 4. W realizacji programu uczestniczą:
1) Rada Miejska w Lubsku i jej Komisje – w zakresie uchwalenia rocznego programu współpracy
z „organizacjami”, utrzymywania kontaktów
z liderami „organizacji” (zapraszanie na posiedzenia Komisji stosownie do omawianych
spraw),
2) Burmistrz – w zakresie wyznaczenia pracownika
do współpracy z „organizacjami”, powołania
komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań zleconych przez
gminę „organizacjom”, realizacji polityki społecznej i finansowej gminy wytyczonej przez
Radę Miejską w Lubsku, dysponowania środkami wydzielonymi w budżecie gminy na
współpracę z „organizacjami”, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3) Komisja Konkursowa w zakresie opiniowania
złożonych ofert.
§ 5. Zakres przedmiotowy współpracy Gminy
Lubsko z „organizacjami” prowadzącymi, odpowiednio do terytorium działania organów gminy,
działalność pożytku publicznego obejmuje realizację
zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy
w zakresie odpowiadającym zadaniom gminy.
§ 6. 1. Ustala się na rok 2011 następujące zadania priorytetowe Gminy Lubsko, które mogą być
zlecone do realizacji „organizacjom” między innymi:
1) w zakresie edukacji, oświaty i wychowania:
a) wyrównywanie szans edukacyjnych wśród
uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych dla szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Lubsko,
b) wymiana zagraniczna dzieci i młodzieży organizowana dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Lubsko,
c) organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz wypoczynku zimowego i letniego,
d) organizacja konkursów o wybitnych walorach wychowawczych i edukacyjnych oraz
przedsięwzięć promujących postawy proekologiczne i prozdrowotne,
e) stwarzanie warunków dla rozwoju talentów
dzieci i młodzieży,
2) w zakresie kultury fizycznej i sportu:
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a) organizacja i koordynacja przedsięwzięć
sportowych, sportowo – rekreacyjnych oraz
innych form aktywnego wypoczynku dla
dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Lubsko,
b) uczestnictwo w imprezach sportowych
i sportowo – rekreacyjnych o charakterze ponadgminnym,
c) wspieranie merytorycznej działalności klubów sportowych,
d) działania w zakresie tworzenia warunków,
w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu.
3) W zakresie działalności wspomagającej rozwój
wspólnoty gminnej, pielęgnowania polskości
i podtrzymywania tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej :
a) organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych
(w tym DNI LUBSKA, Festiwal Muzyki Organowej, Dni Seniora) służących promocji gminy,
4) w zakresie kultury:
a) upowszechnianie i promocja rodzimej twórczości kulturalnej,
5) w zakresie działalności wspomagającej osoby
niepełnosprawne:
a) przedsięwzięcia służące integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem,
6) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:
a) wszelkie działania mające na celu pomoc
osobom w trudnej sytuacji życiowej.
2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych ujętych
w programie współpracy z „organizacjami” na rok
2011 wynosi 800.490,00zł .W razie nie wykorzystania
środków finansowych przeznaczonych na realizację
poszczególnych zadań priorytetowych, dopuszcza
się możliwość przenoszenia, w roku budżetowym,
niewykorzystanych środków w ramach pozostałych
priorytetów.
3. Przenoszenie niewykorzystanych środków budżetowych dokonywane będzie wyłącznie na podstawie kwot przeznaczonych w budżecie na dotacje
i tylko w zakresie upoważnienia organu wykonawczego, do dokonywania wydatków i na podstawie upoważnienia do zmian przez organ stanowiący.
§ 7. Program współpracy Gminy Lubsko z „organizacjami” na rok 2011” obowiązuje od 1.1.2011r.
do 31.12.2011r.
§ 8. 1. Współpraca Gminy Lubsko z „organizacjami” będzie realizowana na zasadach:
1) wspólnej pomocniczości polegającej na wspieraniu działalności „organizacji” oraz umożliwianiu im realizacji zadań publicznych,
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2) niezależności stron. Gmina Lubsko i „organizacje” podejmujące współpracę zachowują pełną
autonomię,
3) współpracy pomiędzy Gminą Lubsko a „organizacjami” oparta jest na obopólnych korzyściach, chęci wzajemnych działań, identyfikowaniu problemów społecznych oraz współdziałaniu na rzecz ich rozwiązywania, sugerowaniu
obszarów współpracy, składaniu propozycji
usług świadczonych przez organizacje.
4) Gmina Lubsko jak i „organizacje” współpracujące ze sobą w wykonywaniu zadań, będą dbać,
aby zadania te były wykonane terminowo z jak
najlepszym rezultatem w sposób oszczędny, celowy dla dobra społeczności,
5) Gmina Lubsko i „organizacje” w trakcie udzielania dotacji oraz wydatkowania przyznanych
środków
publicznych
działają
zgodnie
z prawem, nie naruszają przy tym dobra wzajemnych działań, udostępniają niezbędne informacje o celach, kosztach zaplanowanych
środków finansowych na współpracę z „organizacjami”, udostępniają Gminie Lubsko dane
w zakresie własnych struktur, prowadzonej
działalności, sposobu funkcjonowania.
2. Finansowe formy współpracy z „organizacjami”
1) Gmina Lubsko zleca realizację zadań publicznych w formie:
a) wspierania realizacji zadań publicznych,
b) powierzania realizacji zadań publicznych.
2) Zlecanie „organizacjom” realizację zadań publicznych odbywa się w trybu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.
3. Pozafinansowe formy współpracy Gminy Lubsko z „organizacjami” to:
1) wsparcie merytoryczne i infrastrukturalne „organizacji”
2) przekazywanie informacji o realizacji zadań publicznych,
3) prowadzenie elektronicznej bazy danych „organizacji”
4) konsultowanie dokumentów strategicznych
i uchwał Rady Miasta dotyczących działalności
statutowej „organizacji”, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
5) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze
inicjatywnym i doradczym,
6) podejmowanie inicjatyw integrujących „organizacje” wokół zadań ważnych dla lokalnego
środowiska,
7) wzajemnie informowanie się o planowanych
kierunkach działalności i współdziałaniu w celu
zharmonizowania tych kierunków,
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8) organizacja lub współudział w organizowaniu
szkoleń, konferencji, spotkań służących wymianie doświadczeń, podniesieniu sprawności
funkcjonowania i profesjonalizacji działań „organizacji”
9) inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń
dotyczących między innymi pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej,
10) prowadzenie działalności doradczej związanej
z funkcjonowaniem „organizacji”
4. Otwarte konkursy ofert o których mowa w § 8
ust. 2 pkt. 2 są ogłaszane i przeprowadzane w oparciu o przepisy ustawy i wydane na jej podstawie
przepisy wykonawcze oraz kompetencje właściwego
organu gminy. Konkursy dla zadań ujętych w programie ogłasza, nie później niż w terminie 30 dni od
dnia przedłożenia projektu uchwały budżetowej
przez organ wykonawczy lub podjęcia przez Radę
Miejską w Lubsku uchwały budżetowej na 2011 rok,
Burmistrz Lubska, w drodze zarządzenia gdzie określone zostaną zasady konkursu.
5. W celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w ramach konkursów
ofert Burmistrz Lubska powołuję komisję konkursową.
1) Komisja Konkursowa jest powołana w zakresie
sprawdzenia pod względem formalnym merytorycznym i dokonania oceny oraz określenia
wysokości dofinansowania najkorzystniejszych
ofert zgłoszonych przez podmioty prowadzące
działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2) Komisja Konkursowa składa się z pięciu osób
,trzech przedstawicieli wskazanych przez Burmistrza Lubska oraz dwóch osób reprezentującej „organizację” z wyłączeniem osób reprezentujących „organizacje” biorące udział
w konkursie.
3) Komisja może powołać osobę z głosem doradczym posiadającą specjalistyczną wiedzę z zakresu rozpatrywanego w ramach konkursu
ofert zadania publicznego.
4) Do członków komisji konkursowej biorących
udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. (Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r.
Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
5) W ocenie oferty złożonej w konkursie, nie może
brać udziału osoba, której powiązania ze składającym ją podmiotem mogą budzić zastrzeżenia co do jej bezstronności.
6) Każdy członek komisji konkursowej podpisuje
oświadczenie o bezstronności.
7) W przypadku stwierdzenia istnienia powiązań,
o których mowa w pkt. 5, członek komisji zostaje wyłączony z oceny oferty podmiotu, z którym
powiązanie występuje.
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8) Komisja obraduje zawsze w składzie, co najmniej 3 osób należących do składu Komisji.
9) Posiedzeniom Komisji przewodniczy Przewodniczący Komisji, a w przypadku jego nieobecności osoba upoważniona przez Przewodniczącego.
10) Przewodniczącego komisji wybierają członkowie komisji poprzez głosowanie.
11) Terminy i miejsce zebrań Komisji ustalane będą przez Przewodniczącego Komisji.
12) Komisja w pierwszej kolejności sprawdza oferty
pod względem formalnym.
13) Komisja sprawdza oferty także pod względem
ich zgodności z zakresem zadań określonych
w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na zadania publiczne na rok 2011r. Oferty niezgodne
z tym zakresem zostają odrzucone.
14) Członkowie komisji przy ocenie poszczególnych
ofert pod względem merytorycznym stosują
następujące kryteria ocen:
a) merytoryczna wartość oferty (zgodność z potrzebami społecznymi, innowacyjność, sposób przygotowania) – skala ocen 0 – 5 punktów,
b) możliwość realizacji zadania przez organizację (kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie realizatorów, wyposażenie rzeczowe niezbędne do wykonywania zadania, charakter
wcześniejszych kontaktów w ramach realizacji zadań publicznych oferenta z Urzędem
Miejskim w Lubsku, referencje) – skala ocen
0 – 5 punktów,
c) realność przedstawionej kalkulacji kosztów
realizacji zadania – skala ocen 0 – 5 punktów,
d) udział środków własnych oferenta w realizacji zadania:
powyżej 50% - 5 punktów,
41% - 50% - 4 punkty,
31%-40%- 3 punkty,
21%-30%- 2 punkty,
11%-20%- 1 punkty,
do 10% - 0 punktów,
15) Ocena danej oferty jest ważna, o ile została
oceniona przez przynajmniej 3 osoby z komisji.
16) Ocena łączna danej oferty wystawiona przez
członka Komisji jest sumą wystawionych ocen
cząstkowych.
17) Ocena końcowa danej oferty jest średnią, obliczoną z dokładnością do drugiego miejsca po
przecinku, z ocen łącznych wystawionych
członków Komisji.
18) Do realizacji zadania publicznego będą brane
pod uwagę jedynie te oferty których średnia
oceny końcowej o której mowa w pkt. 13 wy-
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nosi minimum 10 pkt. Oferty, które otrzymały
poniżej ww. punktacji zostają odrzucone.
19) Komisja na podstawie informacji zawartych
w ofercie może zaproponować kwotę dofinansowania, a także wskazać pozycje wymienione
w budżecie projektu, które zostaną objęte dofinansowaniem.
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3. „Organizacja”, w okresie otrzymywania dotacji, jest zobowiązana do zamieszczenia w swoich
materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu
lub dofinansowaniu zadania przez Gminę Lubsko.
§ 10. 1. Miernikami efektywności realizacji Programu w danym roku będą informacje dotyczące
w szczególności:

20) Komisja zastrzega sobie prawo do zapraszania
przedstawicieli reprezentujących oferentów
w celu składania wyjaśnień dotyczących oferty.

1) liczby ogłoszonych otwartych konkursów ofert;

21) Komisja dokonuje wyboru najlepszej oferty która uzyska największą liczbę punktów

3) liczby umów zawartych z „organizacjami” na
realizację zadań publicznych w ramach środków finansowych przekazanych organizacjom
przez Gminę Lubsko;

22) Komisja może dokonać wyboru więcej niż jednej oferty
23) Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane
przez Zespół.
24) Przewodniczący Komisji sporządza z posiedzenia Komisji zbiorczy protokół w formie:
a) Wykazu podmiotów, którym Komisja postanowi udzielić dofinansowania na realizację
zadania publicznego dla Gminy Lubsko wraz
z proponowanymi kwotami oraz z dołączonymi wstępnymi uzasadnieniami wyboru
oferty,
b) Wykazu podmiotów, którym Komisja nie
udzieli dofinansowania na realizację zadania
publicznego .
c) Przedstawia protokół z wynikami dla Burmistrza Lubska który dokonuje ostatecznego
wyboru ofert które będą realizowane jako
zadania publiczne w ramach otwartego konkursu ofert.
6. Wykaz zagadnień priorytetowych w roku 2011
nie stanowi jedynego kryterium podjęcia współpracy. Do pozostałych kryteriów należą: wiarygodność
organizacji, wykazana efektywność i skuteczność
w realizacji założonych celów, nowatorstwo metod
działania oraz posiadane zasoby.
7. „Organizacje” z własnej inicjatywy mogą złożyć ofertę realizacji zadań publicznych, także tych,
które są realizowane dotychczas w inny sposób, np.
przez organy administracji publicznej. Przy rozpatrzeniu takiej oferty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie.
§ 9. 1. Tryb postępowania o udzielenie dotacji,
sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonania zleconego zadania określa ustawa oraz wydane
na jej podstawie rozporządzenie.
2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych ujętych
w niniejszym programie określa projekt uchwały
budżetowej lub uchwała budżetowa Rady Miejskiej
w Lubsku na 2011.

2) liczby ofert, które wpłynęły od „organizacji”;

4) wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy Lubsko na realizację zadań publicznych przez organizacje;
5) liczby osób, które były adresatami (beneficjentami) działań publicznych realizowanych przez
„organizacje”;
6) liczby wspólnych przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje pozarządowe i Gminę
Lubsko;
7) stopnia zgodności realizowanych przez organizacje zadań publicznych z priorytetami przyjętymi w Programie.
2. Bieżącym monitoringiem realizacji zadań Programu zajmują się właściwe merytorycznie komórki
organizacyjne Urzędu Miejskiego w Lubsku .
3. Sprawozdanie zbiorcze na podstawie danych
sporządzi Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Lubsku .
4. Burmistrz Lubska, nie później niż do dnia
30 kwietnia 2012 roku, przedłoży Radzie Miejskiej
w Lubsku sprawozdanie z realizacji Programu.
5. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie upublicznione na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Lubsku .
§ 11. 1. Prace nad przygotowaniem Programu
zostały zainicjowane i przeprowadzone przez Wydział Spraw Społecznych w Lubsku.
2. Przygotowanie Programu objęło realizację
w zaplanowanych terminach następujących działań:
1) zebranie propozycji do projektu Programu zgłaszanych przez organizacje pozarządowe;
2) przygotowanie przez właściwe merytorycznie
komórki organizacyjne Urzędu informacji na
temat wysokości planowanych środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań
publicznych przez „organizacje” oraz priorytetów w realizacji zadań publicznych;
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3) rozpatrzenie opinii i uwag złożonych przez „organizacje”;
4) opracowanie projektu Programu z uwzględnieniem opinii i uwag uzyskanych od organizacji
oraz informacji od komórek organizacyjnych
Urzędu;
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7) przedłożenie informacji o Programie na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Miejskiej
w Lubsku.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubska.

5) skierowanie projektu Programu do konsultacji
poprzez spotkanie;

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

6) rozpatrzenie opinii i uwag złożonych przez „organizacje” podczas konsultacji;

Przewodniczący Rady
Andrzej Tomiałowicz

===================================================================================
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UCHWAŁA NR III/6/10
RADY GMINY PSZCZEW
z dnia 16 grudnia 2010r.
w sprawie ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych
do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
Na podstawie art. 6 ust 13 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 95, poz. 613, Dz. U. Nr 225,
poz. 1461), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada
1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2006r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245,
poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007r. Nr 109,
poz. 747, z 2008r. Nr 116, poz. 730, Nr 237,
poz. 1655, z 2009r. Nr 56, poz. 458.), art. 6 ust. 9
ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682, Nr 216,
poz. 1826, z 2005r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164,
poz. 1365, Nr 179, poz. 1484, z 2006r. Nr 245,
poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2008r. Nr 116,
poz. 730, z 2009r. Nr 56, poz. 458) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Ustala się wzór deklaracji i informacji oraz
załączników do deklaracji i informacji na podatek od
nieruchomości:
1. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
IN-1 stanowiąca załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały.
2. Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1
stanowiąca załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik do informacji i deklaracji: Dane o nieruchomościach ZN-1/A stanowiący załącznik
Nr 3 do niniejszej uchwały.
4.

Załącznik do informacji i deklaracji: Dane
o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1/B stanowiący załącznik
Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wzór deklaracji i informacji oraz
załączników do deklaracji i informacji na podatek
rolny:

1. Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1 stanowiąca załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Deklaracja na podatek rolny DR-1 stanowiąca załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik do informacji i deklaracji: Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1/A stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
4.

Załącznik do informacji i deklaracji: Dane
o zwolnieniach podatkowych w podatku rolnym ZR-1/B stanowiący załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wzór deklaracji i informacji oraz
załączników do deklaracji i informacji na podatek
leśny:
1. Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1 stanowiąca załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.
2. Deklaracja na podatek leśny DL-1 stanowiąca załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik do informacji i deklaracji: Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1/A stanowiący załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.
4.

Załącznik do informacji i deklaracji: Dane
o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL-1/B stanowiący załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się wzór informacji o współwłaścicielach lub współposiadaczach dla informacji o podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości stanowiący
załącznik Nr 13 do niniejszej uchwały.
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Pszczew.

wództwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2011 roku.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXII/190/09 z dnia
3 grudnia 2009r.

Przewodniczący Rady
Konrad Kiona

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
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Załącznik Nr 1
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UCHWAŁA NR III/13/10
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE
z dnia 17 grudnia 2010r.
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Świebodzin z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011
Na podstawie art. 5 i 5a ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się program współpracy Gminy
Świebodzin z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 – zwany dalej programem.
Rozdział 1
Cel główny i cele szczegółowe programu
§ 2. Celem głównym programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa między samorządem i organizacjami oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
zwanymi dalej organizacjami. Służyć temu ma osiąganie następujących celów szczegółowych:
1) Umocnienie lokalnych działań i stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej,
2) Umocnienie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie,
3) Poprawa jakości życia poprzez rozpoznawanie
potrzeb społecznych i ich zaspokajanie,
4) Integracja podmiotów działających w sferze pożytku publicznego,
5) Wyznaczanie kierunków i określenie zasad
współpracy gminy z organizacjami,
6) Wskazanie priorytetowych zadań publicznych,
które wykonywane będą na rzecz mieszkańców
w oparciu o przepisy ustawy.
Rozdział 2
Zasady współpracy
§ 3. 1. Gmina prowadzi działalność w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej ustawą, we współpracy
z organizacjami działającymi na terenie gminy lub
na rzecz jej mieszkańców.
2. Współpraca gminy z organizacjami opiera się
na zasadach pomocniczości, suwerenności, partnerstwie, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności.
Gmina respektuje odrębność zorganizowanych
wspólnot obywateli, umożliwia im realizację zadań
publicznych, dba o efektywny sposób wykorzystania

środków publicznych, przestrzegając praw uczciwej
konkurencji.
3. Gmina zleca organizacjom wykonanie zadań
publicznych na podstawie otwartych konkursów
ofert. Ogłoszenie o konkursach publikowane jest
w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz na stronie internetowej: www.bip.swiebodzin.eu. Podmiot składający
ofertę informowany jest o podjętej decyzji
i – w przypadku stwierdzenia celowości realizacji
zadania określonego w ofercie – o trybie zlecenia
zadania publicznego.
4. Gmina wspiera i promuje działalność organizacji, np. publikując informacje o organizacjach
w wydawanym przez siebie serwisie informacyjnym
„Okolice Najbliższe”, na stronach internetowych
(www.bip.swiebodzin.eu), poprzez zaproszenie do
udziału w posiedzeniach merytorycznych, pomoc
techniczną, informowanie o możliwościach pozyskiwania środków zewnętrznych.
Rozdział 3
Zakres przedmiotowy
§ 4. Adresatami programu są współpracujące
lub zamierzające podjąć współpracę z gminą organizacje w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 ustawy.
§ 5. W roku 2011 współpraca samorządu z organizacjami obejmuje w szczególności zadania z zakresu:
1) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości
narodowej,
obywatelskiej
i kulturowej,
2) ochrony i promocji zdrowia,
3) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
4) wypoczynku dzieci i młodzieży,
5) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
6) działalność w sferze kultury fizycznej,
7) turystyki i krajoznawstwa,
8) porządku i bezpieczeństwa publicznego,
9) ratownictwa i ochrony ludności,
10) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych,
konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
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11) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz
rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

1) wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego,
twórczości ludowej, twórczości dzieci i młodzieży,

12) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym,

2) prezentację dorobku artystycznego lokalnych
stowarzyszeń kulturalnych i artystycznych,

13) działalności na rzecz osób ubogich.
Formy współpracy

3) organizowanie konkursów, przeglądów, spotkań, plenerów, koncertów, wystaw historycznych i muzealnych, mających istotne znaczenie
dla kultury i sztuki, w tym fundowanie nagród,

§ 6. 1. Zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom może nastąpić na zasadach określonych
w ustawie lub odrębnych przepisach.

4) upowszechnienie, promocję i popularyzację
w kraju i za granicą lokalnej twórczości i wykonawstwa artystycznego,

2. W roku 2011 współpraca gminy z organizacjami będzie przebiegała w następujących formach:

5) wspieranie wszelkich form edukacji dzieci
i młodzieży, w tym mających na celu podtrzymywanie tradycji narodowych,

Rozdział 4

1) zlecenia realizacji zadań publicznych poprzez:
a) powierzenie wykonywania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na finansowanie ich realizacji,

6) podejmowanie przedsięwzięć z dziedziny sportu i turystyki ze szczególnym uwzględnieniem
dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych
oraz środowisk o niskim statusie materialnym,

b) wspieranie wykonywania zadań publicznych
wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

7) organizowanie masowych imprez sportowych,
meczów, treningów, wspieranie uczestnictwa
we współzawodnictwie sportowym,

2) wzajemnego informowania się o planowanych
kierunkach działalności,

8) prezentowanie turystycznych walorów gminy,
organizowanie imprez masowych, promujących środowisko naturalne i dziedzictwo kulturowe gminy,

3) konsultowania z organizacjami i radami działalności pożytku publicznego projektów aktów
normatywnych w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji,
4) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze
doradczym i inicjatywnym,
5) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w umowie,

9) organizowanie imprez promujących turystykę
wodną i agroturystykę,
10) promocję zdrowia i zachowań prozdrowotnych,
11) profilaktykę zdrowotną,
12) aktywizację osób niepełnosprawnych,

6) umów partnerstwa określonych w ustawie
z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009r. Nr 84,
poz. 712 z późn. zm.),

13) realizację zadań opisanych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,

7) sprawowanie patronatu burmistrza nad ważnymi imprezami lokalnymi oraz fundowania
nagród,

14) pomoc w nawiązywaniu kontaktów z organizacjami z miast i gmin partnerskich,

8) organizowania spotkań z przedstawicielami organizacji i wolontariuszy,
9) popularyzowania w środkach masowego przekazu dokonań i działalności organizacji współpracujących z gminą,
10) publikowania informacji ważnych dla organizacji na stronach:
www.bip.swiebodzin.eu,
www.okolicenajblizsze.pl
11) pomocy merytorycznej pracowników Urzędu
Miejskiego w Świebodzinie.

15) wspieranie lokalnych organizacji promujących
charakterystyczne dla gminy imprezy masowe,
szczególnie o charakterze przyrodniczym i historycznym oraz podkreślające aktywność inwestycyjną regionu,
16) organizowanie turniejów i imprez edukacyjnych
z zakresu bezpieczeństwa na drogach,
17) zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających
i kąpiących się oraz uprawiających sporty wodne,
18) pomoc organizacjom
ubogie.

wspierających

osoby

Rozdział 6

Rozdział 5

Finansowanie, okres i sposób realizacji programu

Priorytetowe zadania publiczne

§ 8. Realizacja zadań wskazanych w rozdziale
4 programu finansowania będzie ze środków finansowych zabezpieczonych w budżecie gminy Świe-

§ 7. Za najważniejsze zadania w roku 2011 uznaje się:
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bodzin na rok 2011. W roku 2011 na realizację programu planuje się przyznać kwotę 530.000zł.
§ 9. Program określa zasady współpracy gminy
z organizacjami i będzie realizowany od dnia
1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r.
§ 10. 1. Program realizowany jest poprzez:
1) zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom,
2) organizowanie otwartych konkursów ofert na
realizację zadań publicznych w sferze pożytku
publicznego,
3) udzielanie wsparcia finansowego z budżetu
gminy dla działań podejmowanych przez organizacje w ramach programu i zabezpieczonych
w budżecie środków,
4) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze
doradczym i inicjatywnym,
5) organizowanie i współorganizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwój organizacji
oraz ich profesjonalizację,
6) udzielanie pomocy merytorycznej organizacjom przez pracowników Urzędu Miejskiego
w Świebodzinie,
7) obejmowanie patronatem Burmistrza Świebodzina działań promujących gminę,
8) informowanie organizacji, których cele statutowe wiążą się z realizacją określonych zadań
własnych gminy, o:
a) pracach nad projektami uchwał, regulujących
zakres współpracy gminy z organizacjami,
b) aktualnych kierunkach i zadaniach w zakresie
sportu, kultury fizycznej i turystyki, ochrony
zdrowia, porządku publicznego, kultury i profilaktyki uzależnień,
c) innych projektach wymagających współdziałania z organizacjami,
9) konsultowanie z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2. Informacje nt. współpracy gminy z organizacjami publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce: "Organizacje pozarządowe"
(www.bip.swiebopdzin.pl) lub na stronie internetowej: www.swiebodzin.eu.
3. Organizacje mogą informować gminę o:
1) planowanych kierunkach działalności i realizowanych programach,
2) potrzebie współdziałania z samorządem w celu
realizacji zadań statutowych.
4. Organizacje, wyrażające wolę współpracy
z gminą w prowadzeniu działalności pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom
publicznym gminy, mogą złożyć:

Poz. 257

1) wypełnioną ankietę Świebodzińskiego Banku
Informacji, zawierającą dane dotyczące organizacji, wg wzoru ankiety stanowiącej załącznik
do niniejszej uchwały,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru,
3) statut organizacji.
§ 11. W celu praktycznej realizacji postulatu
udziału organizacji w działaniach programowych
samorządu powołana zostanie Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego, będąca zespołem
o charakterze doradczym i inicjatywnym, składająca
się z przedstawicieli organizacji oraz samorządu
gminy.
Rozdział 7
Sposób oceny realizacji programu
§ 12. Realizacja programu podlega ocenie
w formie sprawozdania przedkładanego Radzie
Miejskiej w Świebodzinie nie później niż do
30 kwietnia każdego roku za rok poprzedni.
§ 13. Dokonując oceny
uwzględniona zostanie:

realizacji

programu

1) liczba ogłoszonych przez Burmistrza Świebodzina otwartych konkursów ofert na realizację
zadań publicznych,
2) liczba ofert złożonych przez organizacje na
otwarte konkursy,
3) liczba organizacji, które złożyły wnioski
o wsparcie realizacji zadań z pominięciem
otwartego konkursu ofert,
4) liczba organizacji, które otrzymały dofinansowanie z budżetu na realizację zadań,
5) wysokość środków przekazanych organizacjom
na realizację zadań publicznych,
6) liczba przedsięwzięć podejmowanych
samorząd wspólnie z organizacjami,

przez

7) liczba inicjatyw podejmowanych przez organizacje, w których uczestniczył samorząd,
8) liczba skonsultowanych z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
9) liczba zespołów, w których pracach udział brali
przedstawiciele organizacji.
Rozdział 8
Informacja o sposobie tworzenia programu oraz
o przebiegu konsultacji
§ 14. Program utworzony został na podstawie
analizy realizacji programu współpracy w roku 2010,
z uwzględnieniem nowelizacji ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 15. Program został skonsultowany zgodnie
z uchwałą Nr XLVII/637/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów
prawa miejscowego z radami działalności pożytku
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publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Konsultacje przeprowadzono
w dniach od 10 do 25 listopada 2010 roku.
Rozdział 9
Tryb powoływania i zasady działania komisji
konkursowych do opiniowania ofert w otwartych
konkursach ofert
§ 16. 1. Burmistrz Świebodzina każdorazowo po
ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych powołuje zarządzeniem komisję
konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.
2. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Świebodzinie oraz
przedstawiciele organizacji, z wyłączeniem osób
reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie. W skład komisji wchodzą co najmniej 3 osoby.
3. Przedstawiciele organizacji wybierani są spośród kandydatów zgłoszonych do bazy danych prowadzonych przez Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Urzędu Miejskiego w Świebodzinie.
4. W pracach komisji mogą uczestniczyć także,
z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie, której konkurs dotyczy.
Doradcy mogą zostać zaproszeni przez Burmistrza
Świebodzina lub przewodniczącego komisji.

Poz. 257
oświadczenia o związku stosunkiem prawnym
z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, nie złożenia przez niego
oświadczenia, albo złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą,

3) wyznaczanie terminów posiedzeń komisji,
4) informowanie burmistrza o problemach związanych z pracami komisji w toku postępowania
otwartego konkursu ofert, w tym o wystąpieniu
okoliczności powodujących wyłączenie członka
komisji,
5) parafowanie wszystkich stron każdej oferty,
6) akceptacja przez podpisanie wszystkich dokumentów (protokołu wraz z załącznikami) sporządzanych w trakcie postępowania,
7) prowadzenie dokumentacji związanej z otwartym konkursem ofert,
8) po zakończeniu prac komisji przedłożenie burmistrzowi protokołu postępowania otwartego
konkursu ofert.
11. Do zadań komisji w zakresie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert należy w szczególności:
1) otwarcie ofert,

5. Komisje konkursowe pracują na posiedzeniach w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie.

2) ocena spełniania warunków stawianych organizacjom prowadzącym działalność pożytku
publicznego pod względem formalno – prawnym,

6. Posiedzenia komisji są ważne przy obecności
co najmniej połowy jej składu.

3) wnioskowanie do burmistrza o odrzucenie oferty złożonej na innych drukach lub po terminie,

7. Każdy członek komisji przed rozpoczęciem
pracy jest zobowiązany do złożenia pisemnego
oświadczenia w zakresie okoliczności, o których
mowa w pkt 8.

4) ocena ofert nie podlegających odrzuceniu na
podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

8. W pracach komisji nie mogą brać udziału
osoby związane z podmiotami wnioskującymi
o dotacje, tj. takie, które uzyskują w nich przychody,
są członkami, wolontariuszami, członkami władz
podmiotów ubiegających się o dotacje oraz członkami władz związków stowarzyszeń, do których należą podmioty ubiegające się o dotacje.
9. Pracami komisji kieruje przewodniczący lub
wskazana przez niego osoba.
10. Do zadań przewodniczącego należy w szczególności:
1) odebranie oświadczeń członków komisji o ich
powiązaniu stosunkiem prawnym z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
2) niezwłoczne wyłączenie członka komisji z dalszego udziału w postępowaniu otwartego konkursu ofert w przypadku złożenia przez niego

12. Oferty zawierające błędy formalne, które nie
zostaną uzupełnione w terminie do 7 dni od otrzymania pisemnego powiadomienia zostaną odrzucone.
13. Pierwsze posiedzenie komisji powinno odbyć
się w terminie do 7 dni od daty zakończenia składania ofert. Pozostałe terminy posiedzeń wyznacza
przewodniczący komisji. Prace komisji powinny zakończyć się w terminie do 30 dni od daty pierwszego posiedzenia komisji.
14. Komisja przy rozpatrywaniu ofert oceni:
1) możliwość realizacji zadania publicznego przez
organizację,
2) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
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3) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja
będzie realizować zadanie publiczne,

18. Ostateczną decyzję w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert i wysokości dotacji podejmuje
Burmistrz Świebodzina.

4) wysokość własnych środków finansowych zaplanowanych na realizację zadania,

19. Wyniki konkursu ogłasza się niezwłocznie po
wyborze ofert w Biuletynie Informacji Publicznej na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzinie
oraz na stronie internetowej: www.swiebodzin.eu.

5) doświadczenie oferenta w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu oraz
doświadczenie we współpracy z Gminą Świebodzin,
6) wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia
wolontariuszy i pracę społeczną członków.
15. W konkursie może zostać wybrana więcej niż
jedna oferta.
16. Za udział w pracach komisji jej członkom nie
przysługuje wynagrodzenie i zwrot kosztów podróży.

Rozdział 10
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 17. Do postępowań komisji konkursowych
w 2011r. organizacje zgłaszają kandydatów w terminie do 20 stycznia 2011r.
§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tomasz Olesiak

17. Komisja ulega rozwiązaniu z chwilą rozpatrzenia ofert i przekazania wyników postępowania
konkursowego burmistrzowi.

===================================================================================
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UCHWAŁA NR III//10/2010
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE
z dnia 21 grudnia 2010r.
w sprawie: regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków
i innych elementów wynagrodzenia nauczycielom placówek oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest gmina Gubin o statusie miejskim

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 91d pkt 1 z ustawy
z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U.
z 2005r. Nr 22, poz. 181 ze zm.), uchwala się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Gubin o statusie miejskim dodatków i innych
elementów
wynagrodzenia,
w
następującym
brzmieniu:
Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Regulamin określa wysokość stawek oraz
szczegółowe warunki przyznawania dodatków za
wysługę lat, dodatku funkcyjnego, dodatku za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny zastępstw doraźnych.

§ 2. 1. Regulamin obowiązuje wszystkich nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym
jest gmina Gubin o statusie miejskim.
2. Regulaminu nie stosuje się do pracowników
szkół nie będących nauczycielami.
Rozdział 2
WARUNKI PRZYZNAWANIA DODATKU ZA
WYSŁUGĘ LAT
§ 3. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości określonej w art. 33 Karty
Nauczyciela.
2. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy uprawniające do dodatku określa § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia
2005r. wymienionego we wstępie.
3. Podstawę obliczania stażu, od którego zależy
wysokość dodatku za wysługę lat stanowią oryginalne dokumenty (świadectwa pracy, książeczka
wojskowa itp.) albo uwierzytelnione kopie tych dokumentów.
4. Dodatek za wysługę lat przysługuje począwszy
od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył
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prawo do dodatku lub do jego wyższej stawki, jeżeli
nabycie nastąpiło w ciągu miesiąca.

nie działa na rzecz uczniów potrzebujących
szczególnej opieki.

5. Dodatek za wysługę lat przysługuje za dany
miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub jego
wyższej stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

2) angażuje się w realizację czynności i zajęć,
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, a w szczególności:

Rozdział 3

a) bierze udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

WARUNKI PRZYZNAWANIA DODATKU
MOTYWACYJNEGO

b) uczestniczy w komisjach przedmiotowych
i innych,

§ 4. 1. W każdej szkole i placówce oświatowej
tworzy się fundusz przeznaczony na dodatek motywacyjny dla nauczycieli w wysokości 5% planowanych środków na wynagrodzenie nauczycieli.

c) sprawuje opiekę nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi
działającymi na terenie szkoły,

2. Dodatek motywacyjny stanowi wskaźnik procentowy pobieranego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego, określonego rozporządzeniem,
którego wartość zawiera się od 1 do 20% i przyznawany jest kwotowo.
3. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli nie realizujących pełnego tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin dydaktycznych nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia zasadniczego, o którym
mowa w ust. 2.
4. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas
określony, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż
jeden rok szkolny.
§ 5. 1. Dodatek motywacyjny może być przyznany dyrektorowi, jeśli spełnia on następujące warunki:
1) wprowadza innowacje dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze,
2) organizuje udział szkoły w przedsięwzięciach
o zasięgu pozaszkolnym,
3) uaktywnia szkołę w środowisku lokalnym,
4) realizuje działania promujące szkołę w środowisku i regionie,
5) dba o bazę lokalową szkoły, wyposażenie
w środki dydaktyczne, aktywnie i skutecznie
pozyskuje środki pozabudżetowe,
§ 6. 1. Dodatek motywacyjny może być przyznany nauczycielowi, jeśli spełnia on następujące warunki:
1) uzyskuje szczególne osiągnięcia dydaktyczne,
wychowawcze i opiekuńcze a w szczególności:
a) jego uczniowie , z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela,
uzyskują dobre osiągnięcia dydaktycznowychowawcze, potwierdzane wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów
i sprawdzianów lub sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.
b) umiejętnie rozwiązuje, we współpracy z rodzicami, problemy wychowawcze uczniów,
c) posiada pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywnie i efektyw-

d) bierze aktywny udział w realizowaniu innych
zadań statutowych szkoły.
2. Na pisemny wniosek nauczyciela dyrektor
przedstawia pisemne uzasadnienie wysokości przyznanego lub decyzji o nie przyznaniu dodatku motywacyjnego.
§ 7. 1. Wysokość dodatku motywacyjnego dla
dyrektora, uwzględniając poziom spełnienia warunków, o których mowa w § 5 ustala burmistrz.
2. Wysokość dodatku motywacyjnego dla wicedyrektora, nauczyciela sprawującego inną funkcję
kierowniczą oraz nauczyciela, ustala dyrektor szkoły.
3. Nauczycielowi uzupełniającemu etat w innej
szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor
szkoły macierzystej, w uzgodnieniu z dyrektorem
szkoły, w której uzupełnia etat.
4. Nauczycielowi przeniesionemu do pracy w innej szkole zgodnie z art. 18 Karty Nauczyciela dodatek motywacyjny ustala dyrektor szkoły, do której
nauczyciel został przeniesiony, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły poprzedniej.
5. O przyznaniu dodatku motywacyjnego dyrektor lub nauczyciel powiadamiany jest pisemnie.
Rozdział 4
WARUNKI PRZYZNAWANIA DODATKU
FUNKCYJNEGO
§ 8. 1. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom, którym powierzono w szkołach stanowiska
kierownicze przewidziane w statucie szkoły w następujących wysokościach:
1) Dyrektor
a) w placówka oświatowych do 12 oddziałów –
od 1000 do 1500zł
b) w placówkach oświatowych powyżej 12 oddziałów – od 1000 do 2 000zł;
2) Wicedyrektor – od 500 do 1500zł;
3) Osoba sprawująca inną funkcje kierowniczą
wymieniona w statucie szkoły – od 200 do
500zł.
2. Nauczycielowi realizującemu dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje miesięcznie dodatek
funkcyjny w następujących wysokościach:
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1) za wychowawstwo klasy – 150zł;
2) za opiekę nad stażystą – 100zł;
3) dla nauczyciela wspomagającego w oddziałach
integracyjnych – 100zł.
3. Dodatek funkcyjny, o którym mowa w ust. 2
nie przysługuje nauczycielom pełniącym funkcje
kierownicze.
§ 9. 1. Wysokość dodatku funkcyjnego ustala:
1) dla dyrektorów – burmistrz;
2) dla osób pełniących pozostałe funkcje kierownicze – dyrektor.
2. Przy ustalaniu dodatku funkcyjnego uwzględnia się:
1) wielkość szkoły,
2) liczbę uczniów i oddziałów, w tym oddziałów
integracyjnych i liczbę osób niepełnosprawnych w szkole,
3) złożoność zadań wynikających z zajmowanego
stanowiska,
§ 10. 1. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom, którym powierzono w zastępstwie stanowiska kierownicze lub funkcje od dnia powierzenia.
2. Wicedyrektorowi przysługuje dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora po 3 miesiącach zastępstw, na czas dalszej nieobecności dyrektora.
Rozdział 5
WARUNKI PRZYZNAWANIA DODATKU ZA
WARUNKI PRACY
§ 11. Nauczycielowi przysługuje dodatek za pracę w warunkach trudnych i uciążliwych określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 2
i 3 Karta Nauczyciela.
§ 12. 1. Nauczycielowi spełniającemu warunki
określone w § 11 przysługuje dodatek za warunki
pracy w wysokości:
1) za pracę w warunkach trudnych – w wysokości
20% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego
2) za pracę w warunkach uciążliwych – w wysokości 5% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.
2. Dodatek, o którym mowa w § 12 przysługuje
nauczycielowi w okresie faktycznego wykonywania
pracy, z który dodatek jest związany, oraz w okresie
niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.
3. Dodatek wypłaca się w wysokości proporcjonalnej jeśli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia tylko
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część obowiązkowego wymiaru zajęć bądź jeśli jest
zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.
Rozdział 6
WARUNKI WYNAGRADZANIA ZA GODZINY
PONADWYMIAROWE
§ 13. 1. Wynagrodzenie za jedna godzinę ponadwymiarową nauczyciela ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.
2. Wynagrodzenie za jedna godzinę doraźnego
zastępstwa ustala się, z zastrzeżeniem ust. 3, w sposób ustalony w ustępie 1, o ile realizacja tego zastępstwa następuje zgodnie z programem nauczania
danej klasy.
3. Miesięczną liczbę obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której
mowa w ust. 1 ustala się mnożąc odpowiedni tygodniowy wymiar godzin przez 4.16 z zaokrągleniem
do pełnej godziny w ten sposób, że czas zajęć do
0,5 godziny pomija się a co najmniej 0,5 godziny
liczy się za pełna godzinę
4. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego
zastępstwa ustala dyrektor szkoły w wysokości
100% wynagrodzenia za jedna godzinę ponadwymiarową obliczana na zasadach określonych
w ust. 1.
§ 14. Wynagrodzenie za godziny, o których mowa w § 13, przysługuje, z zastrzeżeniem § 15, za godziny faktycznie przepracowane.
§ 15. 1. Nauczyciele pełniący funkcje kierownicze
mogą realizować godziny ponadwymiarowe w wymiarze określonym uchwałą Rady Miejskiej w Gubinie Nr XVI/138/2004 z dnia 27 kwietnia 2004r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze
w szkołach i placówkach oświatowych dla których
organem prowadzącym jest gmina Gubin o statusie
miejskim.
2. Godziny ponadwymiarowe oraz zastępstwa
doraźne w pierwszej kolejności realizują nauczyciele
nie pełniący funkcji kierowniczych.
Rozdział 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 16. Określone w niniejszym regulaminem zasady przyznawania dodatków i innych elementów
wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Gubin o statusie miejskim,
zachowują wymóg średniego wynagrodzenia nauczycieli, o którym mowa w art. 30 ust. 3 i 4 Karty
Nauczyciela.
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§ 17. Niniejszy regulamin został uzgodniony ze
związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli
w trybie art. 30 ust. 6 a Karty Nauczyciela.
§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 19. Traci moc uchwała Rady Miejskiej
w Gubinie Nr XXXIX/486/2010 z 29 stycznia 2010r.
w/s regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych
elementów wynagrodzenia nauczycielom placówek
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oświatowych, dla których organem prowadzącym
jest gmina Gubin o statusie miejskim.
§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą od 1 stycznia 2011r.
Przewodniczący Rady
Leszek Ochotny
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UCHWAŁA NR III/11/2010
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE
z dnia 21 grudnia 2010r.
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. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) oraz art. 18
ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie gminy Gubin o statusie miejskim, uchwala się
tryb i sposób powoływania i odwoływania członków
zespołu interdyscyplinarnego zajmującego sie przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
§ 2. 1. W skład zespołu wchodzą :
1) przewodniczący
2) zastępca przewodniczącego
3) sekretarz zespołu
4) członkowie zespołu
2. Do prac zespołu interdyscyplinarnego powołani zostaną przedstawiciele :
1) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
2) Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
3) Komisariatu Policji w Gubinie
4) Komendy Straży Miejskiej w Gubinie
5) Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim (Kuratorskiej Służby Sądowej)
6) Urzędu Miejskiego w Gubinie
7) Ośrodka Interwencji Kryzysowej
8) szkół, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Gubin o statusie miejskim
9) ochrony zdrowia

4. W uzasadnionych przypadkach Burmistrz może poszerzyć skład zespołu interdyscyplinarnego
o podmioty, o których mowa w art. 9a ust. 3 i 5
ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie.
5. W skład zespołu interdyscyplinarnego mogą
wchodzić również prokuratorzy oraz przedstawicie
innych podmiotów niż określone w ust. 3, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
§ 3. Poszczególnych członków do pracy w zespole interdyscyplinarnym powołuje Burmistrz w drodze zarządzenia.
§ 4. Zespół interdyscyplinarny może tworzyć co
najmniej 3 – osobowe grupy robocze w celu rozpoznania indywidualnych problemów związanych
z występowaniem przemocy w rodzinie.
§ 5. Zespół interdyscyplinarny powoływany jest
na okres 4 lat.
§ 6. 1. Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego jest wybierany na 4-letnią kadencję na pierwszym posiedzeniu zespołu spośród jego członków
w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
2. Na wniosek przewodniczącego zespołu, podczas pierwszego posiedzenia, dokonuje się wyboru
zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza zespołu
spośród pozostałych członków w głosowaniu jawnym zwykła większością głosów.
§ 7. 1. Członek zespołu interdyscyplinarnego
może zostać odwołany zarządzeniem Burmistrza
w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasady poufności danych i informacji uzyskanych w trakcie prac w zespole interdyscyplinarnym
oraz:
1) na swój wniosek
2) na wniosek instytucji, której jest przedstawicielem
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3) na umotywowany wniosek przewodniczącego
zespołu interdyscyplinarnego.
2. Odwołanie przewodniczącego zespołu może
nastąpić również na umotywowany wniosek któregokolwiek z członków zespołu interdyscyplinarnego
w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
3. Odwołanie przewodniczącego skutkuje koniecznością powołania nowego, zgodnie z § 5 ust. 1.
§ 8. Zadania zespołu interdyscyplinarnego wynikają z art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
§ 9. Zespół interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Burmistrzem
a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą
w jego skład.
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§ 11. Za obsługę techniczno – organizacyjną zespołu interdyscyplinarnego odpowiedzialny jest
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie.
§ 12. 1. Spotkania zespołu interdyscyplinarnego
odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej
jednak niż raz na kwartał.
2. Z każdego zebrania zespołu interdyscyplinarnego zostaje sporządzony protokół zawierający: listę
obecności, opis omawianych spraw ogólnych
i przypadków indywidualnych, podjęte ustalenia.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

§ 10. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego
wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych.

Przewodniczący Rady
Leszek Ochotny
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UCHWAŁA NR III/8/10
RADY GMINY ŁAGÓW
z dnia 21 grudnia 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/155/06 z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie uchwalenia Statutu
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gronowie
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. Dz. U.
z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U.
z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U.
z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U.
z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U.
z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U.
z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,
poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146,
Nr 106, poz. 675) w związku z art. 105 ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające
ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r.
Nr 157, poz. 1241 ze zm. Dz. U. z 2009r. Nr 219,
poz. 1706, Dz. U. z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108,
poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078),
uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXV/155/06 Rady Gminy Łagów z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie uchwalenia
Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gronowie (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2006r.

Nr 45, poz. 1033), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 tiret 3 otrzymuje brzmienie:
„ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.)”,
2) w § 1 uchyla się tiret 11 i 12,
3) §2 otrzymuje brzmienie:
„Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zwany dalej Zakładem jest samorządowym
zakładem budżetowym i prowadzi działalność
o charakterze użyteczności publicznej.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łagów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Stanisław Drob
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UCHWAŁA NR III/10/10
RADY GMINY ŁAGÓW
z dnia 21 grudnia 2010r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz
szczegółowe warunki jego funkcjonowania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: Dz. U.
z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U.
z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U.
z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz. U.
z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U.
z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U.
z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218; Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458; Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,
poz. 1241; Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 106, poz. 675) w związku z art. 9a ust. 15 ustawy
z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.: Dz. U.
z 2009r. Nr 206, poz. 1589; Dz. U. z 2010r. Nr 28,
poz. 146, Nr 125, poz. 842) Rada Gminy Łagów
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza zespołu interdyscyplinarnego dokonuje się zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy członków zespołu.
2. Na wniosek przewodniczącego zespół interdyscyplinarny wybiera spośród swoich członków wiceprzewodniczącego i sekretarza.

§ 3. Z posiedzeń zespołu interdyscyplinarnego
sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący lub w razie jego nieobecności, wiceprzewodniczący oraz sekretarz.
§ 4. Przedstawiciele, o których mowa w art. 9a
ust. 3 – 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180,
poz. 1493 z późn. zm.) mogą na bieżąco zgłaszać
pisemnie kandydatów na członka zespołu interdyscyplinarnego.
2. Powołanie członków zespołu przez Wójta
Gminy Łagów następuje w formie zarządzenia
§ 5. Odwołanie członka zespołu interdyscyplinarnego przez Wójta Gminy Łagów następuje,
w formie pisemnej, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o odwołanie.
§ 6. 1. Posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego
zwołuje przewodniczący:
1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek co najmniej połowy członków prezydium zespołu,
3) na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zespołu.

3. Przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz tworzą prezydium zespołu interdyscyplinarnego.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2
i 3, przewodniczący wyznacza termin posiedzenia
zespołu w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia wniosku.

§ 2. 1. Pracami zespołu interdyscyplinarnego kieruje przewodniczący, we współdziałaniu z pozostałymi członkami prezydium zespołu.

§ 7. Pierwsze posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego zwołuje Wójt Gminy Łagów w terminie
21 dni od dnia powołania zespołu.

2. Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego
w szczególności:

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łagów.

1) ustala przedmiot i termin posiedzeń zespołu,
2) przewodniczy posiedzeniom zespołu,
3) reprezentuje zespół w stosunku do innych organów i instytucji,
4) inicjuje i organizuje prace zespołu.
3. W razie nieobecności przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego zastępuje go wiceprzewodniczący.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
Stanisław Drob
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UCHWAŁA NR III/12/10
RADY GMINY ŁAGÓW
z dnia 21 grudnia 2010r.
w sprawie wyłączenia z Zespołu Edukacyjnego w Łagowie Samorządowego Przedszkola w Łagowie
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. „h” i pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591, ze zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010r. Nr 28,
poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz
art. 17 ust. 4, art. 62 ust. 5 w związku z art. 5c
pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 ze zm.: Dz. U. z 2003r. Nr 137, poz. 1304,
Dz. U. z 2004r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161,
Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, Dz. U. z 2005r.
Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020,
Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249,
poz. 2104, Dz. U. z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208,
poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, Dz. U. z 2007r. Nr 42,
poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120,
poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, Dz. U.
z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216,
poz. 1370, Dz. U. z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31,
poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 219, poz. 1705, Dz. U.
z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127,

poz. 857, Nr 148, poz. 991) uchwala się, co następuje:
§ 1. Z dniem 1.03.2011 wyłącza się z Zespołu
Edukacyjnego w Łagowie, Samorządowe Przedszkole w Łagowie. Po wyłączeniu Samorządowe Przedszkole w Łagowie mieści się w Łagowie przy ul. Słoneczna 1.
§ 2. Obwód wyłączonego Przedszkola obejmuje
miejscowości: Łagów, Łagówek, Gronów, Stok, Jemiołów, Poźrzadło, Czyste, Czartów, Barcikowo,
Czernichów, Żelechów.
§ 3. W skład Zespołu po wyłączeniu, o którym
mowa w § 1 wchodzą:
1. Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Obrońców Warszawy w Łagowie.
2. Samorządowe Gimnazjum w Łagowie.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łagów.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
Stanisław Drob
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UCHWAŁA NR III/13/10
RADY GMINY ŁAGÓW
z dnia 21 grudnia 2010r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Łagów
Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 roku Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej
(Dz. U. z 1997r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm. Dz. U.
z 2001r. Nr 28, poz. 319, Dz. U. z 2006r. Nr 200,
poz. 1471, Dz. U. z 2009r. Nr 114, poz. 946) i art. 3
ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 25 ust. 4 i 6, art. 40
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102,

poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U.
z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U.
z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U.
z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230,
Nr 106, poz. 675) uchwala się, co następuje:
§ 1. W statucie Gminy Łagów, uchwalonym
uchwałą Nr VI/44/03 Rady Gminy w Łagowie z dnia
17 czerwca 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Ła-
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gów (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2003r. Nr 83, poz. 1219
z późn. zm. Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2007r. Nr 13,
poz. 185, Dz. Urz. Wojew. Lubus. z 2009r. Nr 139,
poz. 1973), wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 81 dodaje się ust. 3 o brzmieniu:
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łagów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

„radnemu przysługuje dieta oraz zwrot kosztów
podróży" (o wysokości diety stanowi odrębna
uchwała Rady Gminy).”

Przewodniczący Rady
Stanisław Drob

2. W § 84 ust. 1 po wyrazie członków wpisuje się
wyraz „łącznie”.

===================================================================================
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UCHWAŁA NR III/12/2010
RADY GMINY W PRZEWOZIE
z dnia 21 grudnia 2010r.
w sprawie programu współpracy Gminy Przewóz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w 2011 roku
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) uchwala się „Program współpracy Gminy Przewóz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011 roku”:
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest
mowa o:
1) programie – należy przez to rozumieć program
współpracy Gminy Przewóz z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie,
2) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r.
Nr 234, poz. 1536),
3) organizacjach pozarządowych – należy przez to
rozumieć organizacje, osoby prawnych i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536),
4) konkursie – należy przez to rozumieć otwarty
konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2
i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdział 2
Cel główny i cele szczegółowe programu
§ 2. Głównym celem Programu jest zapewnienie
efektywnego wykonania zadań własnych Gminy
Przewóz wynikających z przepisów prawa, poprzez
włączenie organizacji pozarządowych w realizację
tych zadań.
§ 3. Celami szczegółowymi programu są:
1) poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Przewóz,
2) integracja podmiotów realizujących zadania
publiczne,
3) wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych oraz wykorzystanie ich możliwości,
4) stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców Gminy,
5) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów.
§ 4. Program będzie realizowany w okresie od
1 stycznia do 31 grudnia 2011r. Rozliczenie dotacji
przyznanych na podstawie tego programu może
nastąpić do dnia 30 stycznia 2012r.
Rozdział 3
Zasady i formy współpracy
§ 5. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi opiera się na następujących zasadach:
1) pomocniczości – co oznacza, że Gmina Przewóz
przekazuje organizacją pozarządowym realizację zadań własnych, a organizacje pozarządowe
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zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy,

1) wzajemne informowanie się o planowych kierunkach działalności,

2) suwerenności stron – co oznacza, że współpracujące strony samodzielnie i w sposób niezależny podejmują działania w zakresie współpracy,

2) konsultowanie projektów aktów normatywnych
w zakresie dotyczącym działalności organizacji,

3) partnerstwa – współpraca realizowana jest
w zakresie uczestnictwa organizacji pozarządowych w określeniu potrzeb i problemów
mieszkańców gminy, wypracowania sposobów
ich rozwiązywania, definiowania zadań przeznaczonych do realizacji,
4) efektywności – co polega na wspólnym dążeniu
Gminy Przewóz i organizacji pozarządowych do
osiągnięcia najlepszych efektów realizacji zadań publicznych,
5) uczciwej konkurencji – co oznacza konkurencję
zgodną z uczciwymi zwyczajami oraz prawem
w dziedzinie współpracy w zakresie określonym
w ustawie,
6) jawności – rozumiane jako udostępnione przez
strony współpracy informacji o zamiarach, celach, kosztach i efektach współpracy, a także ze
strony Gminy Przewóz o środkach finansowych
zaplanowanych w budżecie gminy na współpracę oraz kryteriach i sposobie oceny projektów. Zasada jawności obliguje organizacje pozarządowe do udostępnienia Gminie Przewóz
danych dotyczących struktury organizacyjnej,
sposobu funkcjonowania, prowadzenia działalności statutowej.
§ 6. Podmiotami realizującymi program są:
1) Rada Gminy w Przewozie, która wytycza kierunki polityki społecznej Gminy oraz określa
wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację współpracy Gminy Przewóz
z organizacjami pozarządowymi,
2) Wójt Gminy Przewóz, który podejmuje decyzje
o priorytetach współpracy z organami pozarządowymi, ogłasza konkursy, dysponuje środkami w ramach budżetu, decyduje o wyborze
ofert i innych formach współpracy z organizacjami pozarządowymi,
3) Organizacje pozarządowe, które realizują zadania publiczne w oparciu o umowy podpisane
z Gminą Przewóz oraz w ramach pozafinansowych form współpracy.
§ 7. Współpraca Gminy Przewóz z organizacjami
pozarządowymi może przyjąć formę finansową lub
pozafinansową.
§ 8. 1. Finansowe formy współpracy to:
1) powierzanie wykonania zadań publicznych
wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie
i realizacji;
2) wspieranie wykonania zadań publicznych wraz
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich
realizacji.
2. Pozafinansowe formy współpracy to:

3) tworzenie zespołów roboczych o charakterze
doradczym i inicjatywnym,
4) inne formy wsparcia, które mogą obejmować:
a) nieodpłatne udostępnienie w miarę możliwości sprzętu, pomieszczeń,
b) promocja działalności organizacji pozarządowych na stronie internetowej Gminy
Przewóz.
Rozdział 4
Zakres przedmiotowy współpracy
§ 9. W roku 2011 Gmina Przewóz będzie wspierać lub powierzać zadania publiczne w zakresie:
1) działalności charytatywnej,
2) ochrony i promocji zdrowia,
3) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej
osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy,
4) działalności wspomagającej rozwój, wspólnot
i społeczności lokalnych,
5) edukacji, oświaty i wychowania,
6) wypoczynku dzieci i młodzieży
7) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury,
8) wsparcia i upowszechnienia kultury fizycznej
i sportu,
9) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
10) turystyki, krajoznawstwa i promocji,
11) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społeczny.
Rozdział 5
Priorytetowe zadania publiczne
§ 10. 1. W roku 2011 priorytetowe obszary
współpracy obejmują sferę zadań z zakresu:
1) upowszechnienia kultury fizycznej i sportu,
między innymi organizacja treningów i rozgrywek sportowych dla różnych grup wiekowych,
2) wypoczynku dzieci i młodzieży, miedzy innymi:
organizacja koncertów, warsztatów dla dzieci,
edukacja kultury dzieci i młodzieży.
2. Wszystkie zadania publiczne określone
w ust. 1 organizowanie są na podstawie konkursów
na zadania publiczne, szczegółowo opisujących zakres realizowanych zadań.
§ 11. Organizacje pozarządowe mogą z własnej
inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadań publicznych,
w tym także tych, które dotychczas realizowane były
w inny sposób, w tym przez organy administracji
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publicznej. W zakresie rozpatrzenia takiej oferty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy.
§ 12. O środki w ramach współpracy mogą ubiegać się wyłącznie organizacje prowadzące działalność na rzecz mieszkańców Gminy Przewóz.
Rozdział 6
Sposoby realizacji Programu
§ 13. Cele zawarte w programie powinny być realizowane przez:
1) wzajemne informowanie się o planowanych
kierunkach działalności,
2) zlecanie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe poprzez powierzenie
wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub
wspieranie wykonywania zadań publicznych
wraz z udzieleniem dotacji na ich finansowanie,
3) współpraca w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
4) użyczanie, bądź wynajmowanie na preferencyjnych warunkach lokali na spotkania i prowadzenie działalności organizacjom pozarządowym,
5) promocję działalności organizacji pozarządowych, między innymi poprzez udostępnienie
organizacjom strony internetowej Urzędu Gminy Przewóz, do zamieszczenia własnych publikacji.
§ 14. W roku 2011 ogłoszone zostaną następujące konkursy na realizacje zadań publicznych:
1) otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechnienia kultury
fizycznej i sportu,
2) otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku
dzieci i młodzieży.
Rozdział 7
Wysokość środków na realizację programu
§ 15. 1. Realizacja programu finansowana będzie
z budżetu Gminy Przewóz oraz środków finansowych będących w dyspozycji organizacji pozarządowych, w tym pozyskanych przez nie środków zewnętrznych.
2. Gmina Przewóz na realizację Programu w roku
2011 przeznacza środki finansowe w wysokości
25 000,00zł.
Rozdział 8
Sposób tworzenia programu oraz przebieg
konsultacji
§ 16. Program współpracy Gminy Przewóz
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy w 2011 roku
utworzony został na bazie projektu programu, który
to konsultowany był z organizacjami pozarządowy-
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mi funkcjonującymi na terenie Gminy, zgodnie
z uchwałą Rady Gminy Przewóz Nr XXXIX/240/2010
z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji. Projekt Programu zamieszczany jest na tablicy ogłoszeń oraz na stronie
internetowej Gminy Przewóz:
www.przewoz.com.pl/bip
w zakładce Ogłoszenia. Uwagi i wnioski dotyczące
programu można składać nie później niż 14 dni po
umieszczeniu projektu na stronie internetowej, osobiście w Urzędzie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres urzadgminy@przewoz.com.pl
lub poczty tradycyjnej na adres Urzędu Gminy
Przewóz. W dniu 20 grudnia 2010r. przeprowadzone
zostały konsultacje projektu programu z organizacjami pozarządowymi ogłoszone przez Wójta Gminy
Przewóz. W wyznaczonym czasie nie wpłynęła żadna opinia ani propozycja zmian do projektu, dlatego
też nie wprowadzono żadnych zmian do konsultowanego projektu programu współpracy.
Rozdział 9
Tryb powoływania i zasady działania komisji
konkursowych do opiniowania ofert w otwartych
konkursach ofert
§ 17. 1. Komisje konkursowe powoływane są
przez Wójta Gminy Przewóz w celu opiniowania
ofert złożonych w otwartych konkursach.
2. Do każdego konkursu powoływana jest odrębna komisja konkursowa.
3. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Wójta Gminy Przewóz oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe.
4. W skład komisji nie mogą wchodzić przedstawiciele tych organizacji pozarządowych, które złożyły ofertę na realizację zadania publicznego.
5. W pracach komisji mogą uczestniczyć także
z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
6. Komisja konkursowa powoływana jest zarządzeniem Wójta Gminy Przewóz niezwłocznie po
zamknięciu konkursu.
7. Komisja konkursowa działa w oparciu o właściwe ustawy oraz zasady: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej
konkurencji i jawności.
§ 18. 1. Do członków komisji konkursowych biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
2. W przypadku wyłączenia z postępowania lub
nieobecności członków komisji, posiedzenie odbywa
się pod warunkiem, że bierze w nim udział co najmniej połowa składu komisji.
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§ 19. 1. Udział w pracach komisji konkursowych
jest nieodpłatny.
2. Członkom komisji konkursowych nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
§ 20. Członkowie komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego.
§ 21. Komisja, przystępując do oceny złożonych
ofert, w pierwszej kolejności:
1) Dokonuje oceny ofert pod względem formalnym,
2) Odrzuca oferty niespełniające formalnych warunków konkursu lub złożone po terminie.
§ 22. Komisja konkursowa po rozpatrzeniu ofert:
1) Ocenia możliwości realizacji zadania przez organizację pozarządową, w tym spełnienie wymogów określonych w ogłoszeniu o otwartym
konkursie ofert,
2) Ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu
rzeczowego zadania,
3) Uwzględnia dotychczasowe doświadczenia
przy realizacji zadań zleconych biorąc pod
uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób
rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
4) Ocenia poprawną jakość wykonania zadania
i kwalifikuje osoby przy udziale których wnioskodawca będzie realizował zadania publiczne,
5) W przypadku zlecenia realizowania zadań publicznych w formie wspierania uwzględnia planowany przez organizację pozarządową udział
środków finansowych własnych lub środków
pochodzących z innych źródeł na realizacje zadania publicznego.
§ 23. Komisja ustalając propozycje kwot dotacji
dla organizacji pozarządowych, które złożyły ofertę
w konkursie, uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
§ 24. 1. Z przebiegu prac komisja sporządza protokół zawierający w szczególności ilość złożonych
w terminie ofert, uzasadnienie wyboru lub odrzucenia ofert uczestniczących w postępowaniu konkursowym oraz propozycje kwot dotacji dla wybranych
ofert.
2. Protokół z przebiegu prac komisji przekłada
się Wójtowi Gminy Przewóz.
§ 25. Ostateczną decyzję w sprawie wyboru ofert
oraz wysokości dotacji podejmuje Wójt w oparciu
o protokół komisji.
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Rozdział 10
Sposób oceny realizacji programu

§ 26. Gmina Przewóz w trakcie wykonywania zadania przez organizacje pozarządowe sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadań, w tym
wydatkowania przeznaczonych na jego realizację
środków finansowych. Kontrola i ocena realizacji
zadania przebiegać będzie na zasadach określonych
w ustawie. Gmina Przewóz może żądać od organizacji pozarządowych częściowych sprawozdań z realizacji zadania.
§ 27. 1. Realizacja Programu poddana jest ewaluacji rozumianej jako planowe działania mające na
celu ocenę realizacji wykonania programu.
2. Celem wieloletniego monitoringu ustala się
wskaźniki efektywności Programu.
3. Wskaźniki efektywności Programu oparte są
na informacji dotyczącej jego realizacji, w szczególności:
1) liczbie ogłoszonych konkursów,
2) wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację programu,
3) liczbie organizacji pozarządowych biorących
udział w realizacji programu,
4) liczbie osób zaangażowanych w realizację programu,
5) liczbie osób, które były adresatami działań ujętych w programie.
§ 28. Wójt Gminy Przewóz składa Radzie Gminy
sprawozdanie z realizacji programu w terminie do
dnia 30 kwietnia następnego roku. Sprawozdanie
z realizacji programu umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Przewóz w biuletynie informacji publicznej.
Rozdział 11
Przepisy końcowe
§ 29. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 30. Traci moc uchwała Nr XL/244/2010 Rady
Gminy w Przewozie z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie programu współpracy Gminy Przewóz
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2011.
§ 31. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od
dnia 1 stycznia 2011r.
Przewodnicząca Rady
Bronisława Graczyk
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UCHWAŁA NR III/17/2010
RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE
z dnia 22 grudnia 2010r.
w sprawie sposobu i trybu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 9a ust. 8
i ust. 15 i w związku z art. 6 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) Rada
Gminy w Trzebiechowie uchwala, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, między innymi
poprzez organizację pracy Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, zwanego dalej „Zespołem”.
§ 2. Zespół realizuje działania określone
w gminnym programie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz w ramach realizacji założeń Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Rozdział 2
Tryb i sposób powoływania i odwoływania
członków Zespołu w gminie Trzebiechów

na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie nie
wymienionych w § 4.
§ 6. Zespół zostaje powołany przez Wójta w drodze zarządzenia.
§ 7. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Zespołu wybierają ze swojego składu w głosowaniu
jawnym, zwykłą większością głosów przewodniczącego Zespołu.
§ 8. Na wniosek przewodniczącego, na pierwszym posiedzeniu Zespół wybiera spośród swoich
członków w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów wiceprzewodniczącego i sekretarza.
§ 9. 1. Zespół powiadamia pisemnie Wójta Gminy Trzebiechów o wyborze Przewodniczącego.
2. Przewodniczący może zostać odwołany na
podstawie:
1) uzasadnionego pisemnego wniosku któregokolwiek członka Zespołu,
2) pisemnej rezygnacji Przewodniczącego,
3) uzasadnionego, pisemnego
Gminy Trzebiechów.

wniosku

Wójta

§ 3. 1. Wójt Gminy Trzebiechów pisemnie zawiadamia organizacje i instytucje o obowiązku wytypowania swoich przedstawicieli do pracy w zespole.

§ 10. Wójt Gminy Trzebiechów odwołuje członka
Zespołu:

2. Przedstawiciele poszczególnych instytucji zostaną wskazani imiennie przez osoby kierujące tymi
instytucjami i załączają pisemną zgodę wskazanej
osoby na udział w pracach Zespołu.

2) na wniosek instytucji, której jest on przedstawicielem;

§ 4. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele
następujących instytucji działających na terenie
Gminy Trzebiechów:
1) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
3) Posterunku Policji
4) placówek oświatowych;
5) placówek służby ochrony zdrowia;
6) organizacji pozarządowych
7) kuratorzy sądowi ds. nieletnich oraz ds. dorosłych.
§ 5. W skład Zespołu mogą także wchodzić prokuratorzy oraz przedstawiciele instytucji działających

1) na jego pisemny wniosek;

3) na wniosek przewodniczącego Zespołu w uzasadnionych przypadkach.
§ 11. Zmiany, uzupełnienie, poszerzenie w składzie zespołu następuje w trybie właściwym dla jego
powołania.
§ 12. Kadencja zespołu trwa 3 lata.
Rozdział 3
Warunki funkcjonowania Zespołu
§ 13. 1. Praca Zespołu odbywa się na posiedzeniach zwoływanych w zależności od potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
2. Z każdego posiedzenia zostaje sporządzony
protokół zawierający: listę obecności, tematykę
omawianych spraw ogólnych, przypadki indywidualne, opis działań do podjęcia.
3. W posiedzeniach Zespołu musi uczestniczyć
co najmniej połowa jego składu.
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4. Zespół podejmuje swoje decyzje w formie
uchwał, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów w obecności co najmniej połowy składu
zespołu.
5. Uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu jest
obowiązkowe.
§ 14. 1. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący Zespołu, a gdy jest to niemożliwe – zastępca
przewodniczącego.
2. Pracami zespołu kieruje przewodniczący,
a gdy jest to niemożliwe - zastępca przewodniczącego lub sekretarz.
§ 15. 1. W celu rozwiązywania indywidualnych
problemów związanych z występowaniem przemocy
w rodzinie Zespół może powoływać grupy robocze
na zasadach określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
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2) do 31 stycznia roku następnego, po roku, którego sprawozdanie dotyczy – sprawozdanie roczne.
§ 17. Szczegółowy zakres prac Zespołu, w tym
kompetencje przewodniczącego zespołu, zastępcy
przewodniczącego oraz sekretarza Zespołu zostaną
określone w regulaminie pracy opracowanym przez
zespół i zatwierdzonym przez Wójta Gminy Trzebiechów w drodze zarządzenia.
§ 18. Siedziba Zespołu mieści się w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebiechowie. Posiedzenia Zespołu odbywać się będą w sali udostępnionej przez Urząd Gminy, mogą być również
organizowane w lokalach poszczególnych instytucji,
których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu.
§ 19. Za obsługę techniczno-organizacyjną Zespołu odpowiedzialny jest Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej.

2. Grupy robocze składają informacje Zespołowi
o wynikach swojej pracy.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Trzebiechów.

§ 16. Przewodniczący Zespołu zobowiązany jest
do przedkładania Wójtowi Gminy Trzebiechów
sprawozdania z pracy Zespołu w terminach:

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

1) do 31 lipca roku, którego sprawozdanie dotyczy
– sprawozdanie półroczne,

Przewodniczący Rady
Krzysztof Okińczyc

===================================================================================
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UCHWAŁA NR IV/9/10
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
z dnia 29 grudnia 2010r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5
ust. 1 pkt. 1 lit. b i d ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach (Dz. U. z 2010r. Nr 95,
poz. 613 tekst jedn. z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXVI/184/08 Rady Miejskiej
w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 listopada 2008r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 pkt. 1 lit b otrzymuje brzmienie:
„b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha powierzchni – stawka 3,90zł;”

2) § 1 pkt. 2 lit d otrzymuje brzmienie:
„d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń-stawka 4,01zł;”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki
obowiązują od 1 stycznia 2011r.
Przewodniczący Rady
Tomasz Miechowicz

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 9
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UCHWAŁA NR 15/6/III/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ
z dnia 30 grudnia 2010r.
w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1),
art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U.
z 2010r. Nr 95, poz. 613 i Nr 96, poz. 620), art. 6
ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.2)
oraz art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969
z późn. zm.3) Rada Miejska w Iłowej uchwala, co
następuje:
§ 1. Zarządza się pobór podatków w drodze inkasa na terenie wiejskim od osób fizycznych.
§ 2. Przez podatki, o których mowa w § 1, rozumie się:
1) podatek od nieruchomości;
2) podatek rolny;
3) podatek leśny.
§ 3. Do poboru podatków, o których mowa
w § 2, w poszczególnych sołectwach wyznacza się
następujących inkasentów:
1) Beata Kwiatkowska – sołectwo Borowe,
2) Beata Andruszewska – sołectwo Klików,
3) Franciszek Paczkowski – sołectwo Czerna,
4) Maciej Beszterda – sołectwo Żaganiec,
5) Karol Ostrowski – sołectwo Szczepanów,
6) Dariusz Niedźwiecki – sołectwo Wilkowisko,
7) Zbigniew Bednarek – sołectwo Kowalice,
8) Jan Słocki – sołectwo Konin Żagański,
9) Jan Dromarecki – sołectwo Czyżówek,
10) Leokadia Ziaja – sołectwo Jankowa Żagańska.

§ 4. Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 6,7% od zainkasowanych wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku
leśnego.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia
2011r.4
Przewodniczący Rady
Józef Brzezicki
_________________________________________
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r.
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420
i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40,
poz. 230 i Nr 106, poz. 675.
2
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r.
Nr 216, poz. 1826, z 2005r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365
i Nr 179, poz. 1484, z 2006r. Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825,
z 2008r. Nr 116, poz. 730, z 2009r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010r.
Nr 96, poz. 620.
3
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249,
poz. 1825, z 2007r. Nr 109, poz. 747, z 2008r. Nr 116, poz. 730
i Nr 237, poz. 1655, z 2009r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010r. Nr 96,
poz. 620.
4
Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą z dnia 16 grudnia
2008r. Rady Miejskiej w Iłowej Nr 197/5/XXI/08 w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2008r. Nr 139, poz. 2212), która traci moc z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.
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UCHWAŁA NR 16/6/III/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ
z dnia 30 grudnia 2010r.
w sprawie zarządzenia poboru opłaty od posiadania psów, wyznaczenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1))
oraz art. 19 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 i Nr 96, poz. 620)
Rada Miejska w Iłowej uchwala, co następuje:

§ 4. Na terenie miejskim, pobór opłaty od posiadania psów:

§ 1. Na terenie wiejskim zarządza się pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.

§ 2. Do poboru opłaty od posiadania psów
w poszczególnych sołectwach wyznacza się następujących inkasentów:

§ 6. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia
2011r.2)

1) Beata Kwiatkowska – sołectwo Borowe,
2) Beata Andruszewska – sołectwo Klików,
3) Franciszek Paczkowski – sołectwo Czerna,
4) Maciej Beszterda – sołectwo Żaganiec,
5) Karol Ostrowski – sołectwo Szczepanów,
6) Dariusz Niedźwiecki – sołectwo Wilkowisko,
7) Zbigniew Bednarek – sołectwo Kowalice,
8) Jan Słocki – sołectwo Konin Żagański,
9) Jan Dromarecki – sołectwo Czyżówek,
10) Leokadia Ziaja – sołectwo Jankowa Żagańska.
§ 3. Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10% od zainkasowanych wpłat z tytułu opłaty od posiadania psów.

8

1) przy zapłacie gotówkowej – dokonuje się w kasie
Urzędu Miejskiego w Iłowej,
2) przy zapłacie bezgotówkowej – dokonuje się na
rachunek gminy Iłowa.

Przewodniczący Rady
Józef Brzezicki
_____________________________________________
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r.
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420
i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40,
poz. 230 i Nr 106, poz. 675.
2
Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą z dnia 2 grudnia
2009r. Rady Miejskiej w Iłowej Nr 289/5/XXXIV/09 w sprawie
zarządzenia poboru opłaty od posiadania psów, wyznaczenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj.
Lubuskiego z 2009r. nr 140, poz. 2014), która traci moc z dniem
wejścia w życie niniejszej uchwały
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UCHWAŁA NR 17/6/III/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ
z dnia 30 grudnia 2010r.
w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1),
art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U.
z 2010r. Nr 95, poz. 613 i Nr 96, poz. 620) oraz art. 47
§ 4a w związku z art. 2 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8,
poz. 60 z późn. zm.2) Rada Miejska w Iłowej uchwala, co następuje:
§ 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
§ 2. Wyznacza się inkasentów do poboru opłaty
targowej:
1) na terenie miasta Iłowa – Barbara Brzezicka;
2) na terenie sołectwa Borowe – Beata Kwiatkowska;
3) na terenie sołectwa Klików – Beata Andruszewska;
4) na terenie sołectwa Czerna – Franciszek Paczkowski;
5) na terenie sołectwa Żaganiec – Maciej Beszterda;
6) na terenie
Ostrowski;

sołectwa

Szczepanów

–

Karol

7) na terenie sołectwa Wilkowisko – Dariusz
Niedźwiecki;
8) na terenie sołectwa Kowalice – Zbigniew Bednarek;
9) na terenie sołectwa Konin Żagański – Jan Słocki;
10) na terenie sołectwa Czyżówek – Jan Dromarecki;
11) na terenie sołectwa Jankowa Żagańska – Leokadia Ziaja.
§ 3. 1. Dla inkasentów z terenu sołectw ustala się
termin płatności pobranej opłaty targowej na ostatni
dzień miesiąca.

2. Jeżeli ostatni dzień miesiąca, o którym mowa
w ust. 1, przypada na sobotę lub dzień ustawowo
wolny od pracy, terminem płatności jest następny
dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.
§ 4. Określa się wynagrodzenie za inkaso
w wysokości 25% od zainkasowanych wpłat z tytułu
opłaty targowej. Wynagrodzenie wypłacane będzie
miesięcznie w terminie do 10 dnia następnego miesiąca po miesiącu, za który pobierane były opłaty.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia
2011r.3)
Przewodniczący Rady
Józef Brzezicki
_________________________________
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r.
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420
i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40,
poz. 230 i Nr 106, poz. 675.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143,
poz. 1199, z 2006r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143,
poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635, z 2007r. Nr 112,
poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671,
z 2008r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109
i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 44,
poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241,
Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652 i Nr 216,
poz. 1676 oraz z 2010r. Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355, Nr 127,
poz. 858, Nr 167, poz. 1131 i Nr 182, poz. 1228.
3
Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą z dnia 16 grudnia
2008r. Rady Miejskiej w Iłowej Nr 196/5/XXI/08 w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego
z 2008r. Nr 139, poz. 2211), która traci moc z dniem wejścia
w życie niniejszej uchwały.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 9
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UCHWAŁA NR 27/6/III/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ
z dnia 30 grudnia 2010r.
w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie w 2011 roku”
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19, art. 18 ust. 2 pkt 15
oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 15911) i art. 5a ust. 1 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz. 8732) Rada Miejska w Iłowej uchwala, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy wstępne
§ 1. Uchwala się „Program współpracy gminy
Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011 roku”.
§ 2. Ilekroć w Programie jest mowa o:
1) Gminie – rozumie się przez to Gminę Iłowa,
2) Radzie Gminy – rozumie się przez to Radę
Miejską w Iłowej,
3) Burmistrzu – rozumie się przez to Burmistrza
Iłowej,
4) Urzędzie – rozumie się przez to Urząd Miejski
w Iłowej,
5) Programie – rozumie się przez to Program
współpracy Gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uchwalony na dany rok przez Radę Gminy,
6) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
7) organizacjach pozarządowych – rozumie się
przez to organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.
§ 3. Program określa cele, zasady, zakres i formy
współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi,
a także priorytetowe zadania publiczne, których realizacja związana będzie z ich finansowaniem lub
dofinansowaniem z budżetu Gminy.

Rozdział 2
Cele główne i cele szczegółowe współpracy
§ 4. Priorytetowym celem współpracy organów
Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest coraz lepsze zaspokajanie potrzeb
społeczeństwa oraz podnoszenie poziomu życia
mieszkańców.
§ 5. Celami szczegółowymi współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami będą
m.in.:
1) tworzenie sprzyjających warunków do wzmacniania istniejących organizacji pozarządowych,
powstawania nowych organizacji i inicjatyw
służących rozwojowi społeczności lokalnych
oraz rozwoju wolontariatu,
2) prowadzenie wspólnych działań mających na
celu aktywizację społeczności lokalnej,
3) zwiększenie wpływu sektora pozarządowego
i społeczności lokalnych na kreowanie polityki
społecznej i gospodarczej w Gminie,
4) tworzenie warunków sprzyjających poprawie
jakości życia mieszkańców Gminy, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych,
5) włączenie zainteresowanych organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących
działalność pożytku publicznego do realizacji
programów służących rozwojowi Gminy,
6) umożliwienie organizacjom pozarządowym
i innym podmiotom indywidualnego występowania z ofertami realizacji projektów zadań publicznych, należących do sfery zadań publicznych Gminy,
7) udział zainteresowanych organizacji pozarządowych w tworzeniu i realizacji programu
współpracy a także programów służących rozwojowi Gminy,
8) promocja Gminy.
Rozdział 3
Zasady współpracy
§ 6. Gmina przy podejmowaniu współpracy
z organizacjami pozarządowymi działającymi na jej
terenie kierować się będzie zasadami:
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1) partnerstwa – co oznacza, że organizacje pozarządowe, na zasadach i w formie określonej
w ustawie oraz zgodnie z trybem wynikającym
z odrębnych przepisów, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, wypracowywaniu sposobów ich rozwiązywania oraz wykonywaniu zadań publicznych;
2) pomocniczości – zgodnie, z którą realizacja
możliwie szerokiego zakresu zadań publicznych
gminy powinna odbywać się poprzez struktury
usytuowane jak najbliżej obywateli, natomiast
Gmina podejmuje działania na rzecz pobudzania, wspomagania i uzupełniania działalności
sektora pozarządowego;
3) efektywności – w myśl, której Gmina wykorzystuje współpracę z organizacjami pozarządowymi do realizacji zadań społeczno – ekonomicznych uwzględniając kryterium racjonalności i efektywności;
4) jawności podejmowanych działań – zgodnie,
z którą organy Gminy udostępniają organizacjom pozarządowym informacje o zamiarach
i celach realizowanych zadań publicznych,
w których możliwa jest współpraca z tymi organizacjami;
5) legalności – w myśl, której wszelkie działania
organów Gminy oraz organizacji pozarządowych odbywają się w granicach i na podstawie
przepisów prawa;
6) suwerenności stron – zgodnie, z którą Gmina
respektuje odrębność i suwerenność zorganizowanych wspólnot obywateli, uznając ich
prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących do
sfery zadań publicznych i w takim zakresie
współpracuje z tymi organizacjami;
7) uczciwej konkurencji – co oznacza, że Gmina
zlecać będzie wykonywanie zadań publicznych
w oparciu o otwarty konkurs ofert, natomiast
przy wyborze ofert kierować się będzie oceną
możliwości wykonania zadań przez oferentów
oraz porównaniem przedstawionych kalkulacji
kosztów realizacji zadań w odniesieniu do ich
rzeczowego zakresu.
Rozdział 4
Zakres przedmiotowy współpracy
§ 7. Zakres współpracy Gminy z organizacjami
pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, obejmują sferę zadań publicznych określonych w art. 4
ust. 1 ustawy.
§ 8. W 2011 roku w trybie otwartego konkursu
ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy, będą
zlecane do realizacji następujące zadania publiczne
należące do Gminy w sferze:
1) ochrony i promocji zdrowia:
a) działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i agresji rówieśniczej,
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b) realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i osób dorosłych eksperymentujących
lub uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz ich rodzin,
c) podnoszenie standardu usług terapeutycznych dla osób zagrożonych alkoholizmem
i narkomanią.

2) upowszechniania kultury fizycznej i sportu: organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego o charakterze gminnym
dzieci i młodzieży.
§ 9. Tryb postępowania o udzielenie dotacji,
sposób jej rozliczenia oraz sposób kontroli wykonywania zadania będzie odbywać się na zasadach
określonych w ustawie.
§ 10. Zgłoszenie do otwartego konkursu ofert
zadania, które spełnia warunki merytoryczne, nie
gwarantuje uzyskania dotacji. Oferta musi spełniać
ponadto inne kryteria, oceniane przez specjalną komisję ds. oceny ofert, takie jak: zasięg terytorialny
oddziaływania zadania, możliwość jego realizacji ze
względu na zasoby rzeczowe i osobowe oferenta,
stopień, w jakim kalkulacja kosztów odpowiada zakresowi rzeczowemu zadania, ocena dotychczasowej współpracy z administracją publiczną, sporządzenie oferty pod względem formalno-prawnym.
Rozdział 5
Formy współpracy
§ 11. Współpraca Gminy w sferze zadań publicznych z organizacjami pozarządowymi będzie prowadzona w następujących formach:
1) zlecania organizacjom pozarządowym oraz
podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie;
2) wzajemnego informowania się o planowanych
kierunkach działalności;
3) konsultowania z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
projektów aktów normatywnych w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
4) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie.
§ 12. Organizacje pozarządowe wykonujące działania promocyjne wykonywanych zadań dotowanych w ramach niniejszego programu, obowiązane
są do informowania o korzystaniu ze środków publicznych i źródle ich pochodzenia.
Rozdział 6
Priorytetowe zadania publiczne
§ 13. W 2011 roku jako priorytetowe uznaje się
następujące zadania:
1) „Rośniemy i żyjemy w trzeźwości” – zintegrowany program, zapewniający warunki do prowadzenia świetlicy wsparcia dziennego dla
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dzieci w wieku szkolnym, Klubu Abstynenta
i Grupy AA, utrzymania pomieszczeń świetlicy
socjoterapeutycznej oraz organizacji wypoczynku dla dzieci w okresie przerwy szkolnej
zimowej i letniej;

§ 17. Na realizację programu przeznacza się
w okresie jego realizacji kwotę 65866 złotych.

2) utrzymanie biura Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (oświetlenie, ogrzewanie, remonty, konserwacje);

§ 18. 1. Ocena realizacji programu będzie dokonywana na podstawie następujących wskaźników:

3) organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego o charakterze gminnym
dzieci i młodzieży na terenie Iłowej;
4) organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego o charakterze gminnym
dzieci i młodzieży na terenie Konina Żagańskiego;
5) organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego o charakterze gminnym
dzieci i młodzieży na terenie Czernej.
§ 14. 1. Szczegółowy harmonogram przeprowadzania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku określa załącznik do
uchwały.

Rozdział 8
Sposób oceny realizacji programu

1) liczby skonsultowanych z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących statutowej działalności tych organizacji;
2) liczby złożonych ofert przez podmioty uczestniczące w realizacji programu;
3) liczby organizacji pozarządowych realizujących
zadania programowe;
4) liczby zleconych zadań i wysokości środków
finansowych przeznaczonych z budżetu gminy
na ich realizację;
5) wielkości finansowych i pozafinansowych
środków zaangażowanych przez podmioty realizujące zlecone zadania programowe;
6) liczby inicjatyw publicznych podjętych przez
organizacje pozarządowe;

2. Dopuszcza się zmianę puli środków finansowych przeznaczonych do rozdysponowania na dofinansowanie realizacji zadań publicznych, stosownie
do wysokości wydatków przewidzianych na określony cel w budżecie Gminy na 2011 rok oraz przeprowadzenie otwartych konkursów ofert w innych
terminach niż wymienione w harmonogramie,
o którym mowa w ust. 1.

2. Sprawozdanie z wykonania uchwały za
2011 rok zostanie przedłożone Radzie Miejskiej do
dnia 30 kwietnia 2012r.

Rozdział 7

Rozdział 9

Okres i sposób realizacji programu oraz wysokość
środków przeznaczonych na jego realizację

Tworzenie i przebieg konsultacji programu

§ 15. 1. Program realizowany będzie w okresie
od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011 roku.
2. Zakłada się kontynuowanie po okresie realizacji niniejszego programu zadań priorytetowych
w latach następnych.
§ 16. 1. Program będzie realizowany we współpracy z organizacjami pozarządowymi przez poszczególne referaty Urzędu Miejskiego w Iłowej,
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Pełnomocnika Burmistrza do spraw przeciwdziałania uzależnieniom.
2. Zlecanie realizacji zadań publicznych następuje w trybie otwartego konkursu ofert.
3. Na wniosek organizacji pozarządowej lub innego podmiotu, zlecenie realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym może nastąpić z pominięciem otwartego konkursu ofert, jeśli spełnione są
warunki określone w art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. Szczegółowe prawa i obowiązki organizacji
pozarządowych realizujących zlecone zadania publiczne będą każdorazowo określane w umowie.

7) liczby odbiorców uczestniczących w zrealizowanych zadaniach programowych.

§ 19. 1. Projekt programu współpracy na 2011r.
powstał na bazie programu współpracy na 2010r.
z uwzględnieniem zmian wynikających ze znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie oraz z uwzględnieniem środków
finansowych zaplanowanych w projekcie budżetu na
rok 2011.
2. Projekt programu został skonsultowany
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w § 3 ust 3 ustawy w sposób określony w uchwale Rady Miejskiej w Iłowej
Nr 369/5/XLI/10 z dnia 17 września 2010r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu konsultowania
z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego Rady Miejskiej
w Iłowej w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji.
Rozdział 10
Tryb powoływania i zasady działania komisji
konkursowych do opiniowania ofert w otwartych
konkursach ofert.
§ 20. 1. Komisję konkursową i jej skład osobowy
powołuje Burmistrz Iłowej.
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2. W skład komisji konkursowej wchodzą:
1) kierownicy poszczególnych referatów Urzędu
Miejskiego w Iłowej lub wyznaczeni przez nich
pracownicy referatu;
2) kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej;
3) Pełnomocnik Burmistrza do Spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom;
4) Przewodniczący Rady Miejskiej w Iłowej lub
wyznaczony przez niego inny radny tej rady.
3. Powołana komisja konkursowa opiniuje pod
względem merytorycznym wszystkie oferty konkursowe w zespołach nie mniejszych niż 3 osobowych
i w terminach nie dłuższych niż 14 dni po upływie
terminu składania ofert określonego w ogłoszeniu
o konkursie ofert.
4. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych
ofert wraz z decyzją o wysokości przyznanej dotacji
dokonuje Burmistrz Iłowej.
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Rozdział 11
Przepisy końcowe

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.
§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Józef Brzezicki
______________________________________
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r.
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420
i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40,
poz. 230 i Nr 106, poz. 675.
2
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135,
z 2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462
i Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 94, poz. 651, z 2008r. Nr 209,
poz. 1316, z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157,
poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146 i Nr 127, poz. 857.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 9

– 907 –

Poz. 270
Załącznik
do uchwały Nr 27/6/III/10
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 30 grudnia 2010r.

Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2011 zadań publicznych należących do
Gminy Iłowa.

Lp.

Nazwa zadania

Termin
realizacji
zadania
w 2011
roku

Wysokość
środków na
realizację
zadania

Odpowiedzialny ze
strony Gminy

19 760 zł

Pełnomocnik Burmistrza do spraw przeciwdziałania uzależnieniom

2 400 zł

Pełnomocnik Burmistrza do spraw przeciwdziałania uzależnieniom

Sfera ochrony i promocji zdrowia

1

„Rośniemy i żyjemy w trzeźwości”- zintegrowany
program, zapewniający warunki do prowadzenia
świetlicy wsparcia dziennego dla dzieci w wieku
szkolnym, Klubu Abstynenta i Grupy AA, utrzymania pomieszczeń świetlicy socjoterapeutycznej
oraz organizacji wypoczynku dla dzieci w okresie
przerwy szkolnej zimowej i letniej

do dnia
31 grudnia
2011r.

2

utrzymanie biura Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
(oświetlenie, ogrzanie, remonty, konserwacje)

do dnia
31 grudnia
2011r.

Sfera upowszechniania kultury fizycznej i sportu

1

2

3

2 70

organizacja działalności szkoleniowej
i współzawodnictwa sportowego o charakterze
gminnym dzieci i młodzieży na terenie Iłowej
organizacja działalności szkoleniowej
i współzawodnictwa sportowego o charakterze
gminnym dzieci i młodzieży na terenie Konina
Żagańskiego
organizacja działalności szkoleniowej
i współzawodnictwa sportowego o charakterze
gminnym dzieci i młodzieży na terenie Czernej

do 30 listopada 2011r.

50 472 zł

Kierownik Referatu
Spraw Społecznych
i Cywilnych

do 30 listopada 2011r.

6 500 zł

Kierownik Referatu
Spraw Społecznych
i Cywilnych

do 30 listopada 2011r.

6 200 zł

Kierownik Referatu
Spraw Społecznych
i Cywilnych
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UCHWAŁA NR II/14/10
RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2010r.
w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Świebodzińskiego z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami w 2011 roku
Na podstawie art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 232, poz. 1536)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Program współpracy Powiatu
Świebodzińskiego z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami w 2011 roku.
„PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU
ŚWIEBODZIŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI
W 2011 ROKU
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Powiat Świebodziński uznając, że jego celem
jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców,
oraz w uznaniu roli aktywności obywatelskiej
w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej,
deklaruje wolę kształtowania współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, i wyraża intencję realizacji swych zadań
ustawowych w ścisłym działaniu z nimi.
Rozdział 2
Cel główny i cele szczegółowe programu
§ 2. Celem głównym programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi.
§ 3. Celami szczegółowymi programu są:
1. stworzenie warunków dla powstania inicjatyw
i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności
lokalnych;
2. zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na
kreowanie polityki społecznej w powiecie;
3. poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych;
4. integracja podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zakresem sferę zadań publicznych
wymienionych w art. 4 ustawy.
Rozdział 3
Zasady współpracy.
§ 4. Współpraca z sektorem pozarządowym
opiera się o zasady: pomocniczości, partnerstwa,

efektywności, uczciwej konkurencji i jawności, przy
zachowaniu suwerenności stron.
Rozdział 4
Zakres przedmiotowy
§ 5.
Powiat
Świebodziński
współpracuje
z organizacjami pozarządowymi w sferze zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy, o ile
te zadania są zadaniami Powiatu.
Rozdział 5
Formy współpracy
§ 6. Współpraca ta odbywa się poprzez:
1. zlecenie organizacjom pozarządowym i innymi
podmiotom określonym w art. 3 ust.3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz. 873 z późn. zm.) realizacji zadań publicznych,
2. wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu
zharmonizowania tych kierunków,
3. konsultowanie z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami określonymi w ust. 1 projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych podmiotów,
4. współorganizowanie szkoleń z zakresu działalności organizacji pozarządowych,
5. udostępnienie serwisu internetowego powiatu
w celu publikacji informacji o działalności organizacji pozarządowych,
6. prowadzenie elektronicznej bazy danych o organizacjach pozarządowych,
7. tworzenie wspólnych zespołów o charakterze
doradczym i inicjatywnym.
§ 7. Zlecanie realizacji zadań publicznych może
mieć formy:
1. powierzania wykonywania zadań publicznych,
wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich
realizacji,
2. wspierania wykonywania zadań publicznych,
wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie
ich realizacji,
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Rozdział 6
Priorytetowe zadania publiczne
§ 8. Sfera zadań publicznych realizowanych
przez Powiat Świebodziński przy współpracy
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami obejmuje w 2011 roku następujące zadania:
1. w zakresie podtrzymywania i upowszechniania
tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:
1) wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, twórczości ludowej oraz ochronę unikalnych i zapomnianych zawodów oraz umiejętności artystycznych i ich warsztatów;
2) kształtowanie świadomości narodowej oraz
tradycji patriotycznych wśród mieszkańców
Powiatu Świebodzińskiego;
2. w zakresie ochrony i promocji zdrowia:
1) edukacja społeczeństwa w zakresie pierwszej
pomocy przedmedycznej;
2) propagowanie zdrowego stylu życia wśród
mieszkańców Powiatu Świebodzińskiego
w szczególności walka z otyłością;
3. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:
1) profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży;
4. w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:
1) rehabilitacja społeczna oraz integracja osób
niepełnosprawnych w środowisku;
5. w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania:
1) podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej wśród dzieci
i młodzieży w tym organizacja przeglądów
i konkursów o charakterze artystycznym;
6. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej:
1) szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Powiatu
Świebodzińskiego oraz organizacja i uczestnictwo dzieci i młodzieży w imprezach sportowych;
7. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz
ochrony dziedzictwa przyrodniczego:
1) działania na rzecz ochrony środowiska i ekologii;
2) edukacja ekologiczna oraz propagowanie
działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju;
8. w zakresie turystyki i krajoznawstwa;
1) upowszechnianie turystyki wodnej i rowerowej;
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9. w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego:
1) działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa
i porządku publicznego;
10. w zakresie promocji i organizacji wolontariatu:
1) działania na rzecz promocji i organizacji wolontariatu w organizacjach pozarządowych;
11. w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:
1) promowanie rodzicielstwa zastępczego.
Rozdział 7
Okres realizacji programu
§ 9. Program realizowany jest w 2011r.
Rozdział 8
Sposób realizacji programu.
§ 10. Bezpośrednimi realizatorami niniejszego
programu są, stosownie do zakresu realizowanych
zadań:
1) Główny Specjalista ds. Społecznych i Organizacji Pozarządowych,
2) Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli
Zarządu Powiatu Świebodzińskiego oraz organizacji pozarządowych i innych podmiotów
określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873
z późn. zm.),
3) Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego
(w zakresie oceny pod względem finansowym
sprawozdań z realizacji zadań publicznych).
Rozdział 9
Wysokość środków przeznaczonych na realizację
programu.
§ 11. 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych będzie
określona w projekcie uchwały budżetowej na
2011 rok.
2. Poszczególne zadania, zlecane organizacjom
pozarządowym i innym podmiotom określonym
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), finansowane
będą ze środków własnych przewidzianych
w budżecie Powiatu Świebodzińskiego w następujących działach i rozdziałach (§ 282 0):
1) w zakresie podtrzymywania i upowszechniania
tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej: Dział 921 – Kultura
i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdz.
92125 Pozostała działalność, środki finansowe
w wysokości 20.000zł;
2) w zakresie ochrony i promocji zdrowia: Dział
851 – ochrona zdrowia, Rozdz. 85195 Pozostała
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w wysokości

3) liczby osób, które były adresatami różnych
działań publicznych;

3) w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: Dział 851 – ochrona
zdrowia, Rozdz. 85195 Pozostała działalność,
środki finansowe w wysokości 2.000zł;

4) wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu Powiatu na realizację tych zadań;

4) w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85395 Pozostała działalność, środki finansowe w wysokości
9.000zł;
5) w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania: Dział 801 Oświata
i wychowanie, Rozdz. 80195 Pozostała działalność, środki finansowe w wysokości 2.000zł;
6) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: Dział 926 Kultura fizyczna i sport,
Rozdz. 92695 Pozostała działalność, środki finansowe w wysokości 46.000zł;
7) w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz
ochrony dziedzictwa przyrodniczego: Dział 900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90095 Pozostała działalność, środki finansowe w wysokości 1.000zł;
8) w zakresie turystyki i krajoznawstwa: Dział 630
Turystyka, Rozdz. 63003 Zadania w zakresie
upowszechniania turystyki, środki finansowe
w wysokości 2.000zł;
9) w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego: Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa, Rozdz. 75495 Pozostała działalność, środki finansowe w wysokości 5.000zł;
10) w zakresie promocji i organizacji wolontariatu:
Dział 750 Administracja publiczna, Rozdz. 75075
promocja jednostek samorządu terytorialnego,
środki finansowe w wysokości 2.000zł;
11) w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:
Dział 852 Pomoc społeczna, Rozdz. 85295 Pozostała działalność, środki finansowe w wysokości 1.000zł.
§ 12. Zarząd Powiatu Świebodzińskiego określi
warunki składania ofert i ich wyboru oraz tryb realizacji zadań publicznych.
Rozdział 10
Sposób oceny realizacji programu.
§ 13. Zarząd Powiatu Świebodzińskiego ocenia
realizację programu analizując w szczególności informacje dotyczące:
1) liczby osób zaangażowanych w realizację zadań
publicznych (w tym wolontariuszy);
2) liczby osób zaangażowanych w realizację zadań
publicznych (w tym wolontariuszy);

5) łącznej wielkości środków finansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe
w realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Powiatu.
§ 14. Zarząd Powiatu Świebodzińskiego przedstawi Radzie Powiatu Świebodzińskiego informację
z realizacji „Programu współpracy Powiatu Świebodzińskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami w 2011r.” w terminie do 30 kwietnia
2012r.
Rozdział 11
Tryb powołania i zasady działania komisji
konkursowych do opiniowania ofert w otwartych
konkursach ofert.
§ 15. 1. Zarząd Powiatu Świebodzińskiego powołuje komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie realizacji zadań
publicznych.
2. W skład komisji konkursowej wchodzi:
1) trzech przedstawicieli Zarządu Powiatu Świebodzińskiego,
2) dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów określonych w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
§ 16. 1. Pracami komisji konkursowej kieruje
przewodniczący komisji.
2. Komisja zbiera się na wniosek Głównego Specjalisty ds. Społecznych i Organizacji Pozarządowych.
3. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby, zaproszone przez
Przewodniczącego Komisji, posiadające specjalistyczną wiedzę obejmującą zakres zadań publicznych.
4. Do członków komisji konkursowej biorących
udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2000r. Nr 98,
poz. 1071 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
5. Opiniując oferty złożone w otwartym konkursie komisja uwzględnia kryteria określone w przepisie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.
Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
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6. Z posiedzeń komisji sporządza się protokoły,
które Przewodniczący Komisji przedstawia Zarządowi Powiatu Świebodzińskiego.”

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Świebodzińskiego.

Przewodniczący Rady
Alojzy Jokiel
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UCHWAŁA NR II/16/10
RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2010r.
w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Technicznych w Zbąszynku
Na podstawie art. 5c pkt. 1 i art. 59 ust. 1, 2 ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703
i Nr 281, poz. 2781; z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94,
poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091,
Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006r.
Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227,
poz. 1658; z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542,
Nr 115, poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180, poz. 1280
i Nr 181, poz. 1292; z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145,
poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618 oraz
z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56,
poz. 458, Nr 219, poz. 1705; z 2010r. Nr 44, poz. 250,
Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991),
po uzyskaniu pozytywnej opinii Lubuskiego Kuratora Oświaty uchwala się, co następuje:

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2011r. likwiduje się Liceum Profilowane w Zbąszynku, wchodzące w skład
Zespołu Szkół Technicznych w Zbąszynku, ul. Plac
Dworcowy 4a.
§ 2. Dokumentacja zlikwidowanej szkoły znajduje
się w zasobach Zespołu Szkół Technicznych w Zbąszynku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Świebodzińskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Alojzy Jokiel
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UCHWAŁA NR II/17/10
RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2010r.
w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Technicznych w Zbąszynku
Na podstawie art. 5c pkt. 1 i art. 59 ust. 1, 2 ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703
i Nr 281, poz. 2781; z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94,
poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091,
Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006r.
Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227,
poz. 1658; z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542,
Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280
i Nr 181, poz. 1292; z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145,
poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618 oraz
z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56,
poz. 458, Nr 219, poz. 1705; z 2010r. Nr 44, poz. 250,
Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991),
po uzyskaniu pozytywnej opinii Lubuskiego Kuratora Oświaty uchwala się, co następuje:

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2011r. likwiduje się
Szkołę Policealną w Zbąszynku, wchodzącą w skład
Zespołu Szkół Technicznych w Zbąszynku, ul. Plac
Dworcowy 4a.
§ 2. Dokumentacja zlikwidowanej szkoły znajduje
się w zasobach Zespołu Szkół Technicznych w Zbąszynku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Świebodzińskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Alojzy Jokiel
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DECYZJA NR OSZ-4210-51(11)/2010/2011/14720/II/CK/BK
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 13 stycznia 2011r.
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2
pkt 2 i 3 oraz art. 45 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U.
z 2006r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158,
poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007r. Nr 21,
poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130,
poz. 905, z 2008r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227,
poz. 1505, z 2009r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586,
Nr 165, poz. 1316, Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010r.
Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530) oraz na podstawie
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r.
Nr 98, poz. 1071, z 2001r. Nr 49, poz. 509, z 2002r.
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169,
poz. 1387, z 2003r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170,
poz. 1660, z 2004r. Nr 162, poz. 1692, z 2005r. Nr 64,
poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008r.
Nr 229, poz. 1539, z 2009r. Nr 195, poz. 1501
i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010r. Nr 40, poz. 230,
Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254,
poz. 1700) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27 października 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla
ciepła Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich
posiadającego:
1) numer w rejestrze przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego (KRS): 0000326968,
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP): 281-00620-28,
zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem energetycznym”
postanawiam
1) zatwierdzić taryfę dla ciepła, ustaloną przez
Przedsiębiorstwo energetyczne, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,
2) ustalić okres obowiązywania taryfy dla ciepła na
okres do dnia 28 lutego 2012r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania
administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą
w Strzelcach Krajeńskich, posiadającego koncesje
udzielone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
(zwanego dalej „Prezesem URE”) w dniu 6 sierpnia
2009r. na wytwarzanie ciepła Nr WCC/1196/14720/
W/OSZ/2009/WK oraz na przesyłanie i dystrybucję
ciepła Nr PCC/1168/14720/W/OSZ/2009/WK, w dniu
28 października 2010r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy
dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo energetyczne.

W trakcie postępowania administracyjnego Przedsiębiorstwo energetyczne było wzywane przez Prezesa URE do uzupełnienia wniosku, złożenia wyjaśnień oraz dokonania poprawek pismami z dnia
10 i 30 listopada 2010r. oraz z dnia 22 grudnia 2010r.
Odpowiedzi
Przedsiębiorstwa
energetycznego
wpłynęły do Oddziału Terenowego URE w dniu
26 listopada 2010r. oraz 13 i 30 grudnia 2010r.
W dniu 10 stycznia 2011r. Przedsiębiorstwo energetyczne zostało poinformowane o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym. W dniu 12 stycznia 2011r. Przedsiębiorstwo
energetyczne zawiadomiło organ o rezygnacji
z przysługującego mu uprawnienia.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne,
przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji
ciepła oraz obrotu ciepłem ustalają taryfy dla ciepła,
które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE.
W toku postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że
Przedsiębiorstwo energetyczne opracowało taryfę
zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ust. 1 – 5
ustawy Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września
2010r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. Nr 193, poz. 1423), zwanego
w dalszej części decyzji „rozporządzeniem taryfowym”.
Ceny i stawki opłat skalkulowane zostały przez
Przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy. Ocena tych kosztów została dokonana, zgodnie
z § 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego, na podstawie porównania uzasadnionych jednostkowych
kosztów planowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy z uzasadnionymi jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych w roku
kalendarzowym poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy.
Okres obowiązywania taryfy został ustalony do dnia
28 lutego 2012r. Przedsiębiorstwo energetyczne
wnioskowało o zatwierdzenie taryfy do dnia
31 stycznia 2012r. Jednak to ustalony w niniejszej
decyzji termin obowiązywania taryfy dla ciepła do
dnia 28 lutego 2012r. umożliwi obowiązywanie taryfy przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz weryfikację kosztów stanowiących podstawę ustalenia cen
i stawek opłat po upływie terminu ich stosowania.
W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak
w sentencji.
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POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji Przedsiębiorstwu energetycznemu przysługuje odwołanie do Sądu
Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia
jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy Prawo
energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947
§ 1 Kodeksu postępowania cywilnego).
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość
wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej
decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek
o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub
części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Północno-Zachodniego Oddziału Urzędu Regulacji
Energetyki z siedzibą w Szczecinie – ul. Żubrów
3, 71-617 Szczecin.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku
z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia na koszt Przedsiębiorstwa energetycznego w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż
po upływie 14 dni i nie później niż do
45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Północno-Zachodniego
Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Szczecinie
Witold Kępa
Załącznik
do decyzji Prezesa URE
Nr OSZ-4210-51(11)/2010/2011/14720/II/CK/BK
z dnia 13 stycznia 2011r.
TARYFA DLA CIEPŁA
I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło
dostarczane odbiorcom przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą
w Strzelcach Krajeńskich działające na podstawie
koncesji udzielonych decyzjami Prezesa URE:
na wytwarzanie ciepła WCC/1196/14720/W/
OSZ/2009/WK z dnia 06.08.2009r.
na przesyłanie i dystrybucję ciepła
PCC/1168/14720/W/OSZ/2009/WK z dnia
06.08.2009r.
2. Taryfa została ustalona przy uwzględnieniu
w szczególności postanowień:
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1) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 j.t. z późniejszymi zmianami),
2) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
17 września 2010r. w sprawie szczegółowych
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U.
z 2010r. Nr 194, poz. 1291), zwanego w dalszej
części taryfy „rozporządzeniem taryfowym”.
3. Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje
się dla poszczególnych grup odbiorców, odpowiednio do zakresu świadczonych usług.
4. Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług VAT. Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
II. OBJAŚNIENIA POJĘĆ UŻYWANYCH W TARYFIE
Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:
1) odbiorca – każdego, kto otrzymuje lub pobiera
energię cieplną na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,
2) sprzedawca – Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Spółka z o.o. Strzelce Krajeńskie
ul. Gorzowska 15 – przedsiębiorstwo dostarczające odbiorcy ciepło na podstawie umowy
sprzedaży ciepła, zawartej z tym odbiorcą,
3)

źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia
lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,

4) lokalne źródło ciepła – zlokalizowane w obiekcie źródło ciepła, bezpośrednio zasilające instalacje odbiorcze wyłącznie w tym obiekcie,
5) sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów
cieplnych,
6) przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła
cieplnego, albo odcinek zewnętrznych instalacji
odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym
lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach,
7) węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia
lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego
do instalacji odbiorczych,
8) grupowy węzeł cieplny – węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt,
9) instalacja odbiorcza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych
lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub
punktów poboru ciepłej w obiekcie,
10) zewnętrzna instalacja odbiorcza – odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi
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w obiektach w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła,

technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędne do zapewnienia:

11) obiekt – budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,

a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymana normatywnej temperatury i wymiany powietrza
w pomieszczeniach,

12) układ pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczony
do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami
zespół urządzeń służących, do pomiaru ilości
i parametrów nośnika ciepła, których wskazania
stanowią podstawę do obliczenia należności
z tytułu dostarczania ciepła,
13) grupa taryfowa – grupa odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrywaniem
w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone
na podstawie tych samych cen i stawek opłat
oraz warunków ich stosowania,
14) handlowa obsługa odbiorców – czynności
związane z:
a) kontrolą układów pomiarowo – rozliczeniowych i odczytywaniem ich wskazań stanowiących podstawę do obliczania należności
z tytułu dostarczania ciepła lub ustalenia
udziału odbiorcy w kosztach ciepła dostarczonego do grupowego węzła cieplnego,
b) obliczaniem należności, wystawianiem faktur
i egzekwowaniem ich realizacji,
c) wykonywaniem kontroli dotrzymywania warunków umowy i prawidłowości rozliczeń,
15) moc cieplna – ilość ciepła wytworzonego lub
dostarczonego do podgrzania określonego nośnika albo ilość ciepła odebranego od tego nośnika w jednostce czasu,
16) zamówiona moc cieplna – ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc
cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z warunkami technicznymi oraz wymaganiami

Lp.

Grupa
Taryfowa

1.

A1

2

A2

3.

B

4.

C

b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej
wody w punktach czerpalnych,
c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,
17) warunki obliczeniowe:
a) obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej,
w której zlokalizowane są obiekty, do których
jest dostarczane ciepło,
b) normatywną temperaturę ciepłej wody,
18) przyłączeniowa moc cieplna – moc cieplną
ustaloną przez przedsiębiorstwo energetyczne
dla danej sieci ciepłowniczej na podstawie zamówionej mocy cieplnej przez odbiorców przyłączonych do tej sieci po uwzględnieniu strat
mocy cieplnej podczas przesyłania ciepła tą
siecią oraz niejednoczesności występowania
szczytowego poboru mocy cieplnej u odbiorców;
19) sezon grzewczy – okres w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego
dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów.
II. PODZIAŁ ODBIORCÓW NA GRUPY TARYFOWE
Podział odbiorców na grupy taryfowe dokonany
został wg następujących kryteriów :
źródeł ciepła,
sieci ciepłowniczych,
miejsca dostarczania ciepła.

Charakterystyka odbiorców
Odbiorcy zasilani z kotłowni zlokalizowanej w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Wyzwolenia 18 oraz z kotłowni szczytowych ul. Mickiewicza 6 i B. Chrobrego 8, poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność sprzedawcy i eksploatowaną przez sprzedawcę. Miejscem dostarczania ciepła są węzły cieplne zasilające jeden obiekt stanowiące własność
sprzedawcy i eksploatowane przez sprzedawcę.
Odbiorcy zasilani z kotłowni zlokalizowanej w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Wyzwolenia 18 oraz z kotłowni szczytowych ul. Mickiewicza 6 i B. Chrobrego 8, poprzez sieć ciepłowniczą oraz grupowe węzły cieplne stanowiące własność sprzedawcy i eksploatowane przez sprzedawcę. Miejscem dostarczania ciepła są rozdzielacze w budynkach.
Odbiorcy zasilani bezpośrednio z kotłowni zlokalizowanych w Strzelcach Krajeńskich
przy ul. Popiełuszki 31, ul. Południowej 3, Al. Wolności 48, Al. Wolności 1, ul. Brzozowej
3, ul. Gorzowskiej 25, ul. Saperów 4, ul. Chrobrego 20 opalanych gazem ziemnym, rozliczani wg stawek opłat, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego.
Odbiorcy zasilani bezpośrednio z kotłowni w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Al. Wolności 36 opalanej olejem opałowym, rozliczani wg stawek opłat, o których mowa w § 7
ust. 7 rozporządzenia taryfowego.
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5.

D

Odbiorcy zasilani bezpośrednio z kotłowni zlokalizowanych w Strzelcach Krajeńskich
przy ul. Al. Wolności 7, ul. Al. Wolności 18, Al. Piastów, ul. PCK 24; w miejscowości
Bobrówko- Ośrodek Zdrowia, ul. Strzelecka 6, Osiedle przy ul. Choszczeńskiej; w miejscowości Ogardy- Pałac 65, Szkoła; w miejscowości Tuczno przy ul. Słonecznej 1, opalanych paliwem stałym, wg stawek opłat, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia
taryfowego.

6.

E

Odbiorcy zasilani bezpośrednio z kotłowni w miejscowości Ogardy Osiedle oraz miejscowości Brzoza 9 opalanych biopaliwem, rozliczani wg stawek opłat o których mowa
w § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego.

IV. RODZAJE ORAZ WYSOKOŚCI CEN I STAWEK OPŁAT
Grupa taryfowa A1

Lp.

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Ceny i stawki opłat
netto

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok
Rata - zł/MW/m-c

75940,56
6328,38

2.

Cena ciepła

zł/GJ

26,90

3

3.
4.
5.

Cena nośnika ciepła

zł/ m

13,22

Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe
Zmienna stawka opłaty za usługi
przesyłowe

zł/MW/rok
Rata - zł/MW/m-c

23353,80
1946,15

zł/GJ

9,29

Jedn. miary

Ceny i stawki opłat

Grupa taryfowa A2

Lp.

Wyszczególnienie

netto
1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok
Rata - zł/MW/m-c

75940,56
6328,38

2.

Cena ciepła

zł/GJ

26,90

3.

Cena nośnika ciepła

zł/ m3

13,22

Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe
Zmienna stawka opłaty za usługi
przesyłowe

zł/MW/rok
Rata - zł/MW/m-c

27548,16
2295,68

zł/GJ

10,96

4.
5.
Grupa taryfowa B

Stawki opłat
Lp.

Wyszczególnienie

Jedn. miary
netto

1.

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną

zł/MW/m-c

13041,02

2.

Stawka opłaty za ciepło

zł/GJ

51,73
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Grupa taryfowa C
Stawki opłat
Lp.

Wyszczególnienie

Jedn. miary
netto

1.

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną

zł/MW/m-c

19.548,62

2.

Stawka opłaty za ciepło

zł/GJ

59,54

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Grupa taryfowa D
Stawki opłat
Lp.

netto
1.

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną

zł/MW/m-c

10948,92

2.

Stawka opłaty za ciepło

zł/MW

39,16

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Grupa taryfowa E
Stawki opłat
Lp.

netto
1.

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną

zł/MW/m-c

13221,47

2.

Stawka opłaty za ciepło

zł/MW

50,42

V. ZASADY OBLICZANIA OPŁAT
Zasady rozliczeń z odbiorcami ciepła, rodzaje pobieranych opłat oraz sposób ich obliczania przez sprzedawcę, są określone w rozdziale 4 rozporządzenia
taryfowego oraz wprowadzonym Zarządzeniem Prezesa Zarządu PGK Spółki z o.o. w Strzelcach Krajeńskich.
VI. WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT
1. Standardy jakościowe obsługi odbiorców.
Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat, są
stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone
w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.
2. W przypadkach:
uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo –
rozliczeniowego,
niedotrzymania przez strony warunków
umowy sprzedaży ciepła,

udzielania bonifikat i naliczania upustów
przysługujących odbiorcy,
nielegalnego poboru ciepła,
stosuje się odpowiednio postanowienia
określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.
VII. ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN CEN I STAWEK OPŁAT
1. O każdej zmianie cen i stawek opłat sprzedawca powiadomi odbiorcę pisemnie, co najmniej na
14 dni przed wprowadzeniem nowych cen i stawek
opłat.
2. Sprzedawca wprowadza taryfę do stosowania
nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż
do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
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ANEKS NR 1/2010/601
z dnia 22 września 2010r.
do porozumienia Nr 108/2010/PZD zawartego w dniu 17 maja 2010r. w Nowej Soli, pomiędzy Powiatem
Nowosolskim a Gminą Bytom Odrzański w sprawie przebudowy drogi Nr 2206F ul. Kożuchowska
w Bytomiu Odrzańskim
W dniu 22 września 2010r. w Nowej Soli pomiędzy

1. Małgorzata Lachowicz-Murawska – Starosta Nowosolski,

„1. Wartość pomocy finansowej wynosi
50 000,00zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)
w roku 2010 nie więcej jednak niż 50% kosztów
przebudowy ulicy z przeznaczeniem do Powiatowego Zarządu Dróg w Nowej Soli na dofinansowanie wykonania zdania określonego w § 1.”

2. Józef Suszyński – Wicestarosta

§ 2. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powiatem Nowosolskim reprezentowanym przez
Zarząd Powiatu w imieniu, którego działają:

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Ewy Matyla

§ 3. Pozostałe warunki porozumienia pozostają
bez zmian.

a

§ 4. Niniejszy aneks sporządzono w czterech
jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze
dla każdej ze stron.

Gminą Bytom Odrzański w imieniu której działa:
1. Jacek Sauter - Burmistrz Gminy i Miasta
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Arlety Korol

§ 5.
Niniejszy
aneks
podlega
publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

zawarto następujący aneks:
§ 1. Dotychczasowy § 2 pkt. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

===================================================================================
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ANEKS NR 1/2010/602
z dnia 22 września 2010r.
do porozumienia Nr 533/2009/PZD Zawartego w dniu 29 września 2009r. w Nowej Soli , pomiędzy Powiatem Nowosolskim, a Gminą Bytom Odrzański w sprawie unowocześnienia systemu komunikacji drogowej
gminy Bytom Odrzański – remont drogi Tarnów Bycki – Bycz
W dniu 22 września 2010r. w Nowej Soli pomiędzy
Powiatem Nowosolskim reprezentowanym przez
Zarząd Powiatu w imieniu, którego działają:
1. Małgorzata Lachowicz-Murawska – Starosta Nowosolski,
2. Józef Suszyński – Wicestarosta
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Ewy Matyla
a
Gminą Bytom Odrzański w imieniu której działa:
1. Jacek Sauter - Burmistrz Gminy i Miasta
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Arlety Korol
zawarto następujący aneks:

§ 1. Dotychczasowy § 2 pkt. 2a otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Powiat Nowosolski zobowiązuje się do:
a) udzielenia w formie dotacji pomocy finansowej Gminie Bytom Odrzański na sfinansowanie
kosztów wykonania części zadania inwestycyjnego, o którym mowa w § 1, w wysokości 25%
wartości remontu drogi powiatowej i wynikającej z rozstrzygniętych postępowań przetargowych. W przypadku zmiany części wartości zadania, wynikającej z zaakceptowanych przez obie
strony powodów, w szczególności z powodu
wystąpienia robót dodatkowych, wysokość dotacji zostanie zmieniona proporcjonalnie po 50%
wartości kosztów dodatkowych.
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§ 2. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 3. Pozostałe warunki porozumienia pozostają
bez zmian.
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§ 5.
Niniejszy
aneks
podlega
publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

§ 4. Niniejszy aneks sporządzono w czterech
jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze
dla każdej ze stron.
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ANEKS NR 2
z dnia 24 grudnia 2010r.
do porozumienia Nr ES/3052/1/2010 z dnia 10 marca 2010r. w sprawie realizacji zadania o nazwie
„Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie
oraz wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w miejscowości Sulechów przy
ul. St. Żeromskiego 38”.
Zawartego pomiędzy Gminą Sulechów, reprezentowaną przez:
Romana Rakowskiego – Burmistrza,
przy kontrasygnacie Ireny Kohler – Skarbnika,
zwaną dalej Gminą,
a
Powiatem Zielonogórskim reprezentowanym przez
Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:
Ireneusz Plecha – Starosta,
Ryszard Górnicki – Wicestarosta,
przy kontrasygnacie Edyty Dwojak – Skarbnika,
zwanym dalej Powiatem,
§ 1. W porozumieniu wnosi się następującą
zmianę:

w § 3 ust. 5 przyjmuje brzmienie:
„W przypadku, gdy wartość zadania A okaże się
inna niż określona w § 3 ust. 2, a wartość zadania B niższa niż określona w § 3 ust. 3. Powiat
przekaże Gminie dotację celową w kwotach: 50%
wartości zadania A, po odliczeniu środków finansowych wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 1 i 2
i 50% wartości zadania B”.
§ 2. Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.
§ 3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 4. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
WOJEWODY LUBUSKIEGO
NR NK.I.MGRZ.0911-4-31/10
z dnia 8 grudnia 2010r.

Na podstawie art. 91 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) stwierdzam nieważność, doręczonej w dniu 9 listopada 2010r., uchwały
Nr LXX/512/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia
28 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz
trybu ich pobierania, w części dotyczącej:
§ 1,
§ 2 ust. 1, 2 i 3,
§ 3 ust. 2,
§ 5.
UZASADNIENIE
Na sesji w dniu 28 października 2010r. Rada Miejska
w Szprotawie podjęła uchwałę w sprawie określenia
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat oraz trybu ich pobierania.
Po dokonaniu analizy prawnej organ nadzoru
stwierdza, że uchwała istotnie narusza prawo, tj.
art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze
zm.) oraz § 137 w związku z § 143 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r.
w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U.
Nr 100, poz. 908).
Zgodnie z § 137 rozporządzenia w sprawie „Zasad
techniki prawodawczej” w uchwale lub zarządzeniu
nie powtarza się przepisów ustaw, ratyfikowanych
umów międzynarodowych i rozporządzeń. Tymczasem Rada Miejska w Szprotawie w § 1 ust. 1 – 5
uchwały powtórzyła regulację zawartą w art. 17
i art. 50 ust. 1 – 4 ustawy o pomocy społecznej.
Organ nadzoru w kwestii tej podziela stanowisko
przedstawione w wyroku Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Opolu z dnia 23 września
2010r., sygn. akt II SA/Op 393/10, iż powszechnie
obowiązujący charakter norm prawnych zawartych
w uchwale zobowiązuje organ do formułowania ich
jedynie na podstawie i w granicach upoważnienia
ustawowego, a także realizacji delegacji ustawowej
w sposób precyzyjny i ścisły, w tym i bez powtórzeń
przepisów powszechnie obowiązujących zawartych

w innych powszechnie obowiązujących aktach normatywnych.
W świetle powyższego należy uznać, iż ustawodawca, formułując określoną delegację do wydania aktu
wykonawczego, przekazuje upoważnienie do uregulowania wyłącznie kwestii nieobjętych dotąd żadną
normą o charakterze powszechnie obowiązującym
w celu ukształtowania stanu prawnego uwzględniającego, m.in., specyfikę, możliwości i potrzeby środowiska, do którego właściwy akt wykonawczy jest
skierowany. Zatem z istoty aktu prawa miejscowego
wynika niedopuszczalność takiego działania organu
realizującego delegację ustawową, które polega na
powtarzaniu bądź modyfikacji wiążących go norm
o charakterze powszechnie obowiązującym. Przedstawione stanowisko znajduje odzwierciedlenie
w utrwalonej linii orzeczniczej, uznającej za niedopuszczalne powtarzanie regulacji ustawowych bądź
ich modyfikację przez przepisy prawa miejscowego
(wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 12 sierpnia 2010r.
sygn. akt IV SA/Wr 338/10). Ponadto orzecznictwo
sądowoadministracyjne uznaje, że powtórzenie regulacji ustawowych przez przepisy gminne jest niezgodne z zasadami legalizacji (wyrok NSA
z 20 sierpnia 1996r. SA/Wr 2761/95 i z 14 października 1999r. SA/Wr 1179/98). Powtarzanie w akcie wykonawczym uregulowań ustawowych jest zbędne,
bo uregulowanie to istnieje, a nadto jest wysoce
dezinformujące. Trzeba bowiem liczyć się z tym, że
powtórzony przepis będzie interpretowany w kontekście uchwały, w której go powtórzono, co może
prowadzić do całkowitej lub częściowej zmiany intencji prawodawcy, a więc do naruszenia wymagania adekwatności (S. Wronkowska, M. Zieliński: Zasady techniki prawodawczej Komentarz, W-wa 1997
Wydawnictwo Sejmowe).
Stosownie do przepisu art. 50 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej osobie, która z powodu wieku,
choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Szczegółowe warunki
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe
warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat jak również tryb ich pobierania określa rada
gminy w uchwale (art. 50 ust. 6 ustawy).
W świetle powołanych wyżej przepisów radzie przysługuje wyłącznie kompetencja do określenia,
w formie uchwały będącej aktem prawa miejscowego, szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
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usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz
trybu pobierania tych opłat. Ustawodawca ściśle
określił zakres przedmiotowy uchwały. W ramach
tego upoważnienia rada gminy ma obowiązek wydać przepisy normujące materię nim objętą.
Tymczasem Rada w § 1 ust. 6 i 7 uchwały określiła
organ przyznający świadczenie i formę w jakiej to
nastąpi. Zgodnie z powołanym wcześniej przepisem
art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej rada nie
była umocowana do objęcia zakresem przedmiotowej uchwały postanowień wskazujących, który organ jest właściwy do rozstrzygania w przedmiocie
przyznawania usług, jak również formy jego działania. Pojęcie „warunki” i „tryb” nie są tożsame, tym
bardziej, że ustawodawca w tym samym artykule
posługuje się zwrotem „tryb ich pobierania”.
Następnie w § 2 ust. 1 uchwały wskazano, że „realizację zadania Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie zleca innym podmiotom w trybie przepisów
o zamówieniach publicznych” a w ust. 3, że „podmioty, którym Ośrodek Pomocy Społecznej zlecił
świadczenie usług w trybie przepisów o zamówieniach publicznych, są w zakresie wykonywanych
usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych nadzorowane przez OPS”. Zdaniem organu nadzoru powyższa regulacja wykracza poza zakres upoważnienia ustawowego, określonego
w art. 50 ust. 6 ustawy. Nie stanowi ona bowiem
warunków przyznania, odpłatności za usługi, warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat ani trybu ich pobierania.
W § 2 ust. 3 Rada postanowiła, że wysokość odpłatności za usługi uzależniona jest od:
a) wysokości stawki godzinowej, ustalonej na
podstawie umowy zawartej pomiędzy
Ośrodkiem Pomocy Społecznej – jako zleceniodawcą a zleceniobiorcą wykonującym
usługi,
b) ilość godzin świadczonych usług,
c) dochodu świadczeniobiorcy,
d) wskaźnika odpłatności określonego w procentach.
Przytoczony przepis w sposób istotny narusza
art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej. W kwestii
tej organ podziela stanowisko Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego we Wrocławiu wyrażone w wyroku z dnia 14 lutego 2006r., sygn. akt IV SA/Wr
600/04, że przepis art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy
społecznej w sposób niebudzący wątpliwości przesądza o tym, iż rada jest organem właściwym do
określenia szczegółowych warunków odpłatności za
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Wśród szczegółowych warunków odpłatności
nie sposób pominąć kwestii kosztu takich usług,
a także sposobu jej naliczania. Tymczasem Rada
Miejska w Szprotawie w uchwale wskazuje, że odpłatność za usługi uzależniona jest od wysokości
stawki godzinowej, która zostanie ustalona na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej – jako zleceniodawcą a zlecenio-
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biorcą wykonującym usługi. Następuje tu przekazanie przez Radę kompetencji do uregulowania pewnego zakresu spraw innemu podmiotowi, a to niweczy intencje prawodawcy, który do unormowania
szczegółowych zasad odpłatności wyznaczył radę
gminy. Organ nadzoru zgadza się również ze stanowiskiem Wojewody Lubelskiego wyrażonym w rozstrzygnięciu nadzorczym z dnia 6 sierpnia 2010r.,
Nr NK.II. 0911/244/10, iż z treści art. 50 ust. 6 ustawy
o pomocy społecznej wynika konieczność ustalenia
przez radę wysokości kosztu usług opiekuńczych
i specjalistycznych usług opiekuńczych w uchwale
stanowiącej akt prawa miejscowego, żeby adresat
mógł z jej treści wyczytać, jaką odpłatność poniesie.
Następnie Rada w § 3 ust. 2 uchwaliła, że „Kierownik lub Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie posiadający upoważnienie
Burmistrza do wydawania decyzji administracyjnych, może na wniosek świadczeniobiorcy lub pracownika socjalnego w całości lub w części zwolnić
z odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze”. Zdaniem organu nadzoru
przyznanie przez Radę Kierownikowi lub Zastępcy
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie uprawnienia do decydowania w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości rady gminy stanowi istotne
naruszenie prawa. Zgodnie z przepisem art. 50 ust. 6
rada gminy w drodze uchwały określa szczegółowe
warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat. Z treści uchwały powinno zatem wynikać
w jakich sytuacjach osoba korzystająca z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych
może ubiegać się o częściowe lub całkowite zwolnienie od opłat. Rada nie może przenieść w tym
zakresie swoich kompetencji na Kierownika lub Zastępcę Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szprotawie.
Ponadto zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym uchwały rady wykonuje burmistrz,
a nie jak wskazano w § 5 Kierownik MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie.
Należy wskazać również, że w podstawie prawnej
uchwały nie został wymieniony art. 96 ust. 4 ustawy
o pomocy społecznej, który stanowi, że rada gminy
określa, w drodze uchwały, zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, o których
mowa w ust. 2, będących w zakresie zadań własnych. Zgodnie z przepisem art. 96 ust. 2 wydatki na
usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne
usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe
przyznane pod warunkiem zwrotu podlegają zwrotowi w części lub całości, jeżeli dochód na osobę
w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego.
W § 2 ust. 5 Rada uchwaliła, że „osoby nie spełniające warunków, o których mowa w art. 8 ust. 1 i 2
ustawy o pomocy społecznej zwracają wydatki za
usługi opiekuńcze na zasadach określonych w tabeli”. Zgodnie z przepisem § 139 „Zasad techniki prawodawczej” tekst uchwały i zarządzenia rozpoczyna
się od wskazania przepisu prawnego, na podstawie
którego uchwała lub zarządzenie są wydawane.
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A zatem w podstawie prawnej aktu powołać należy
te przepisy, które stanowią delegację dla podejmowania przez radę gminy działań. A zatem zasadne
jest wyszczególnienie w podstawie prawnej uchwały
art. 96 ust. 4 powołanej ustawy.
Wobec powyższego, ponieważ uchwała została podjęta bez upoważnienia ustawowego, co stanowi
istotne naruszenia prawa, wydanie rozstrzygnięcia
nadzorczego stało się konieczne i należało orzec jak
w sentencji.
Od niniejszego rozstrzygnięcia służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
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nego w Gorzów Wlkp. w terminie 30 dni od dnia
doręczenia rozstrzygnięcia za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego.
Zgodnie z art. 92 ustawy o samorządzie gminnym
stwierdzenie nieważności uchwały wstrzymuje jej
wykonanie z mocy prawa, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.
Z upoważnienie Wojewody Lubuskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli
Teresa Kaczmarek
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, można nabywać: - na podstawie nadesłanego zamówienia: w Biurze Gospodarczym
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0-95) 7115-210 - w punkcie sprzedaży Lubuskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 730 - 1530, Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami wyłożone są do
powszechnego wglądu redakcji Dziennika Urzędowego, w bibliotece Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Delegaturze Lubuskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy urzędu.
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