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Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim Nr 29/2011 z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie rezerwatu przyrody „Zimna Woda”

7543

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim Nr 30/2011 z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie rezerwatu przyrody „Bukowa Góra”

7546

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim Nr 31/2011 z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie rezerwatu przyrody „Şurawie Bagno”

7549

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim Nr 32/2011 z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie rezerwatu przyrody „Wilanów”

7552

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim Nr 33/2011 z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie rezerwatu przyrody „Uroczysko Grodziszcze”

7555

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim Nr 34/2011 z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie rezerwatu przyrody „Nad Młyńską Strugą”

7558

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim Nr 35/2011 z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie rezerwatu przyrody „Nad Jeziorem Trześniowskim”

7561

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim Nr 36/2011 z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie rezerwatu przyrody „Jeziora Gołyńskie”

7564

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim Nr 37/2011 z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie rezerwatu przyrody „Dębowy Ostrów”

7567

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim Nr 38/2011 z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie rezerwatu przyrody „Dąbrowa Brzeŝnicka”

7570

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim Nr 39/2011 z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie rezerwatu przyrody „Bogdanieckie Grądy”

7573

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim Nr 40/2011 z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie rezerwatu przyrody „Buki Zdroiskie”

7576

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim Nr 41/2011 z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie rezerwatu przyrody „Jezioro Wielkie”

7580

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim Nr 42/2011 z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie rezerwatu przyrody „Nietoperek”

7583
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Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim Nr 43/2011 z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie rezerwatu przyrody „Laski”

7588

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim Nr 44/2011 z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie rezerwatu przyrody „Pamięcin”

7591

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim Nr 45/2011 z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie rezerwatu przyrody „Lemierzyce”

7594

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim Nr 46/2011 z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie rezerwatu przyrody „Czaplisko”

7597

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim Nr 47/2011 z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie rezerwatu przyrody „Łabędziniec”

7600

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim Nr 48/2011 z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie rezerwatu przyrody „Czaplenice”

7603

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim Nr 49/2011 z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie rezerwatu przyrody „Morenowy Las”

7606

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim Nr 50/2011 z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie rezerwatu przyrody „Buczyna Łagowska”
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Uchwała Rady Miasta Şagań Nr VIII/51/2011 z dnia 26 maja 2011r.
w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów uczniom szkół
i absolwentom gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Şagań o statusie miejskim

7612

Uchwała Rady Miasta Şagań Nr VIII/52/2011 z dnia 26 maja 2011r.
w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne
prowadzone przez Gminę Şagań o statusie miejskim

7615

Uchwała Rady Miasta Şagań Nr VIII/56/2011 z dnia 26 maja 2011r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Şagań NR VI/32/2011 z dnia
31 marca 2011 dotyczącej określenia trybu i zasad udzielania dotacji
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków

7616

Uchwała Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich Nr IX/76/11 z dnia
10 czerwca 2011r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzozie

7616

Uchwała Rady Miejskiej w Lubsku Nr XI/68/11 z dnia 14 czerwca
2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/54/03 z dnia 17 czerwca
2003r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy

7617

Uchwała Rady Miejskiej w Lubsku Nr XI/73/11 z dnia 14 czerwca
2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/279/09 z dnia 22 czerwca
2009r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubsko

7618
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Uchwała Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim Nr X/57/11
z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański

7624

Uchwała Rady Miejskiej w Drezdenku Nr IX/68/2011 z dnia 16 czerwca
2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru şłobków i klubów dziecięcych

7626

Uchwała Rady Gminy Şary Nr IX/52/11 z dnia 16 czerwca 2011r.
w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Gminne Przedszkole
w Grabiku

7627

Uchwała Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Nr XI/65/11 z dnia
17 czerwca 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o róşnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

7628

Uchwała Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Nr XI/66/11 z dnia
17 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia
zasad i rozmiaru znişek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w przedszkolach i szkołach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga i logopedy

7628

Uchwała Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Nr XI/67/11 z dnia
17 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do
rejestru şłobków i klubów dziecięcych

7629

Uchwała Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Nr XI/68/11 z dnia
17 czerwca 2011r. w sprawie zamiaru likwidacji Centrum Artystyczno
– Kulturalnego „Zamek” w Krośnie Odrzańskim

7629

Uchwała Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Nr XI/71/11 z dnia
17 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy połoşonej w Krośnie Odrzańskim

7630

Uchwała Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Nr XI/74/11 z dnia
17 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy połoşonej w Krośnie Odrzańskim

7633

Uchwała Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim Nr XI/58/11
z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego

7635

Uchwała Rady Miejskiej w Babimoście Nr X/46/11 z dnia 20 czerwca
2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek
opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych

7642

Uchwała Rady Gminy Zabór Nr VI/29/11 z dnia 20 czerwca 2011r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VI/44/03 Rady Gminy Zabór z dnia
17 czerwca 2003r. w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów
za wyniki w nauce uczniom Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Zaborze

7643

Uchwała Rady Gminy Zabór Nr VI/33/11 z dnia 20 czerwca 2011r.
w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Droszków

7643

Uchwała Rady Gminy Zabór Nr VI/34/11 z dnia 20 czerwca 2011r.
w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Droszków

7645

Uchwała Rady Gminy Zabór Nr VI/36/11 z dnia 20 czerwca 2011r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis şłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru şłobków i klubów dziecięcych

7647

Uchwała Rady Gminy Şagań Nr IX/63/11 z dnia 20 czerwca 2011r.
w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Şagań

7647
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Uchwała Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich Nr XI/81/11 z dnia
21 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych urządzeń związanych z ochroną
wód na terenie gminy Strzelce Krajeńskie

7648

Uchwała Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich Nr XI/82/11 z dnia
21 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budşetu gminy na realizację zadań związanych z demontaşem, transportem i utylizacją materiałów zawierających azbest z posesji połoşonych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie

7650

Uchwała Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich Nr XI/83/11 z dnia
21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za
zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową,
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta i gminy Strzelce Krajeńskie

7652

Uchwała Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich Nr XI/84/11 z dnia
21 czerwca 2011r. zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzelce Krajeńskie

7653

Uchwała Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich Nr XI/85/11 z dnia
21 czerwca 2011r. zmiany uchwały w sprawie określenia obwodu
Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzelcach Krajeńskich

7654

Uchwała Rady Gminy w Przewozie Nr IX/46/2011 z dnia 21 czerwca
2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/2002 Rady Gminy w Przewozie z dnia 6 grudnia 2002r. w sprawie Statutu Gminy Przewóz

7654

UCHWAŁY RAD POWIATU
1611

–

Uchwała Rady Powiatu Krośnieńskiego Nr VIII/65/20011 z dnia
21 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Krośnieńskiego

7655

OBWIESZCZENIA
1612

–

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 7 lipca 2011r. o zmianie w składzie Rady Miejskiej we Wschowie

7656

POROZUMIENIA
1613
1614

–
–

Porozumienie Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia
10 czerwca 2011r.

7656

Porozumienie Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia
28 czerwca 2011r.

7657
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ZARZĄDZENIE NR 29/2011
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 7 lipca 2011r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Zimna Woda”
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U.
z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z póŝn. zm.) 1) zarządza się,
co następuje:
§ 1. 1. Rezerwat przyrody „Zimna Woda” zwany
dalej „rezerwatem” o łącznej powierzchni 88,69ha,
połoşony na terenie gminy Zielona Góra, w powiecie zielonogórskim w województwie lubuskim.
2. Wykaz działek ewidencyjnych i adresów leśnych wchodzących w skład rezerwatu określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.
3. Przebieg granicy rezerwatu określa mapa
w skali 1:10 000, stanowiąca załącznik Nr 2 do zarządzenia.
§ 2. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie
ze względów naukowych i dydaktycznych kompleksu łęgów olszowo-jesionowych i olsów wraz z naturalnymi procesami ich dynamiki.
§ 3. Dla rezerwatu ustala się:
1) rodzaj - Florystyczny (Fl);
2) typ i podtyp:
a) ze względu na dominujący przedmiot ochrony: typ – florystyczny (PFI), podtyp: krzewów
i drzew (kd),

b) ze względu na główny typ ekosystemu: typ –
leśny i borowy (EL), podtyp – lasów nizinnych (lni).
§ 4. Bezpośredni nadzór nad rezerwatem sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wlkp.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego2).
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
Jan Rydzanicz
_____________________________________________
1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2009r. Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664, Dz. U. z 2010r.
Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804 oraz z 2011r. Nr 34, poz. 170
i Nr 94, poz. 549.
2)
Niniejsze zarządzenie było poprzedzone:
Obwieszczeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 16 stycznia
2002r. w sprawie ustalenia wykazu rezerwatów przyrody
utworzonych do dnia 31 grudnia 1998r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 12, poz. 144).
Rezerwat przyrody „Zimna Woda” został utworzony zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia
14 września 1959r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody
(M. P z 1959r. Nr 87, poz. 464), które utraciło moc obowiązującą z dniem wejścia w şycie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody
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Poz. 1561
Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 29/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 7 lipca 2011r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Zimna Woda”

Wykaz działek ewidencyjnych i adresów leśnych stanowiących rezerwat.
Podział administracyjny

Podział geodezyjny

Powiat

Gmina

Obręb

zielonogórski

Zielona
Góra

Drzonków

zielonogórski

Zielona
Góra

Kiełpin

zielonogórski

Zielona
Góra

Drzonków

Nr działki
ewidencyjnej
318/2

Adres leśny zgodny z aktualnym planem urządzania
lasu
Własność

Powierzchnia działki
ewidencyjnej
Ha

Nadleśnictwo

Leśnictwo

Oddział

Pododdział

Zielona
Góra

Przytok

Kiełpin

318

a, b, c, d, f,
g, h, i, j, k,
l, m, n, o
,p,-d,-f

Skarb
Państwa
w zarządzie PGL Lasy Państwowe

19,58

318/1

Zielona
Góra

Przytok

Kiełpin

318

r, s, t, w, x,
y, z, ax,
bx, cx, dx,
fx, -a, -b, c

Skarb
Państwa
w zarządzie PGL Lasy Państwowe

9,93

319/2

Zielona
Góra

Przytok

Kiełpin

319

a, b, c, d, f,
g, -a, -b, -c

Skarb
Państwa
w zarządzie PGL Lasy Państwowe

49,16

RDLP
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ZARZĄDZENIE NR 30/2011
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 7 lipca 2011r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Bukowa Góra”
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U.
z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z póŝn. zm.) 1) zarządza się,
co następuje:
§ 1. 1. Rezerwat przyrody „Bukowa Góra” zwany
dalej „rezerwatem” o łącznej powierzchni 10,64ha,
połoşony na terenie gminy Otyń, w powiecie nowosolskim w województwie lubuskim.
2. Wykaz działek ewidencyjnych i adresów leśnych wchodzących w skład rezerwatu określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.
3. Przebieg granicy rezerwatu określa mapa
w skali 1:10 000, stanowiąca załącznik Nr 2 do zarządzenia.
§ 2. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie
ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu
drzewostanu zblişonego do naturalnego, porastającego strome zbocze krawędzi doliny Odry.
§ 3. Dla rezerwatu ustala się:
1) rodzaj - Leśny (L);
2) typ i podtyp:
a) ze względu na dominujący przedmiot ochrony: typ – fitocenotyczny (PFi), podtyp: zbiorowisk leśnych (zl),

b) ze względu na główny typ ekosystemu: typ –
leśny i borowy (EL), podtyp – lasów nizinnych (lni).
§ 4. Bezpośredni nadzór nad rezerwatem sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wlkp.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego2).
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
Jan Rydzanicz
________________________________________
1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2009r. Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664, Dz. U. z 2010r.
Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804 oraz z 2011r. Nr 34, poz. 170
i Nr 94, poz. 549.
2)
Niniejsze zarządzenie było poprzedzone:
Obwieszczeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 16 stycznia
2002r. w sprawie ustalenia wykazu rezerwatów przyrody
utworzonych do dnia 31 grudnia 1998r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 12, poz. 144).
Rezerwat przyrody „Bukowa Góra” został utworzony zarządzeniem Ministra Leśnictwa z dnia 20 listopada 1954r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M. P z 1954r.
Nr 119, poz. 1683), które utraciło moc obowiązującą
z dniem wejścia w şycie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody.
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Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 30/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 7 lipca 2011r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Bukowa Góra”

Wykaz działek ewidencyjnych i adresów leśnych stanowiących rezerwat
Podział administracyjny
Powiat

nowosolski

Gmina

Otyń

Podział geodezyjny
Obręb

Bobrowniki

Nr działki
ewidencyjnej

941

Adres leśny zgodny z aktualnym planem urządzania
lasu
RDLP

Zielona
Góra

Nadleśnictwo

Przytok

Leśnictwo

Bobrowniki

Oddział

200

Własność

Powierzchnia działki
ewidencyjnej
ha

Skarb Państwa
w zarządzie
Państwowego Gospodarstwa
Leśnego-Lasy
Państwowe

10,64

Pododdział

a, b, c, d,
f, g

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 81

– 7548 –

Poz. 1562
Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 30/2011

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 81

– 7549 –

Poz. 1563

1563
15 63

ZARZĄDZENIE NR 31/2011
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 7 lipca 2011r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Żurawie Bagno”
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U.
z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z póŝn. zm.) 1) zarządza się,
co następuje:
§ 1. 1. Rezerwat przyrody „Şurawie Bagno”
zwany dalej „rezerwatem” o łącznej powierzchni
44,52ha, połoşony na terenie gminy Przewóz, w powiecie şarskim w województwie lubuskim.
2. Wykaz działek ewidencyjnych i adresów leśnych wchodzących w skład rezerwatu określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.
3. Przebieg granicy rezerwatu określa mapa
w skali 1:5000, stanowiąca załącznik Nr 2 do zarządzenia.
§ 2. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie
ze względów naukowych i dydaktycznych ekosystemu şywego torfowiska pojeziernego wraz z charakterystyczną roślinnością i fauną.
§ 3. Dla rezerwatu ustala się:
1) rodzaj - Torfowiskowy (T);
2) typ i podtyp:
a) ze względu na dominujący przedmiot ochrony: typ – biocenotyczny i fizjocenotyczny
(PBf), podtyp: biocenoz naturalnych i półnaturalnych (bp),

b) ze względu na główny typ ekosystemu: typ –
róşnych ekosystemów (EE), podtyp – lasów
i torfowisk (lt).
§ 4. Bezpośredni nadzór nad rezerwatem sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wlkp.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego2).
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
Jan Rydzanicz
_____________________________________
1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2009r. Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664, Dz. U. z 2010r.
Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804 oraz z 2011r. Nr 34, poz. 170
i Nr 94, poz. 549.
2)
Niniejsze zarządzenie było poprzedzone:
Obwieszczeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 16 stycznia
2002r. w sprawie ustalenia wykazu rezerwatów przyrody
utworzonych do dnia 31 grudnia 1998r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 12, poz. 144).
Rezerwat przyrody „Şurawie Bagno” został utworzony zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego
z dnia 31 marca 1970r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M. P. z 1970r. Nr 11, poz. 98), które utraciło moc obowiązującą z dniem wejścia w şycie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 81

– 7550 –

Poz. 1563
Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 31/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 7 lipca 2011r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Żurawie Bagno

Wykaz działek ewidencyjnych i adresów leśnych stanowiących rezerwat.
Podział administracyjny
Powiat

şarski

şarski

şarski

Gmina

Przewóz

Przewóz

Przewóz

Podział geodezyjny
Obręb

Jamno

Jamno

Jamno

Nr działki
ewidencyjnej

78(cz)

Własność

Powierzchnia
działki ewidencyjnej
Ha

a, b

Skarb Państwa
w zarządzie
PGL -Lasy
Państwowe

6,81

g

Skarb Państwa
w zarządzie
PGL -Lasy
Państwowe

6,63

g, h

Skarb Państwa w zarządzie PGL –
Lasy Państwowe

14,81

Adres leśny zgodny z aktualnym planem urządzania lasu
RDLP

Zielona
Góra

79(cz)

Zielona
Góra

82(cz)

Zielona
Góra

Nadleśnictwo Leśnictwo Oddział Pododdział

Wymiarki

Wymiarki

Wymiarki

Jamno

Jamno

Jamno

255

241

240

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 81

– 7551 –

Poz. 1563
Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 31/2011

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 81

– 7552 –

Poz. 1564

1564
15 64

ZARZĄDZENIE NR 32/2011
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 7 lipca 2011r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Wilanów”
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U.
z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z póŝn. zm.) 1) zarządza się,
co następuje:
§ 1. 1. Rezerwat przyrody „Wilanów” zwany dalej „rezerwatem” o łącznej powierzchni 67,16ha,
połoşony na terenie gminy Kłodawa, w powiecie
gorzowskim w województwie lubuskim.
2. Wykaz działek ewidencyjnych i adresów leśnych wchodzących w skład rezerwatu określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.
3. Przebieg granicy rezerwatu określa mapa
w skali 1:10 000, stanowiąca załącznik Nr 2 do zarządzenia.
§ 2. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie
ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu
lasu mieszanego pochodzenia naturalnego z udziałem buka na krańcowym stanowisku gromadnego
zasięgu z charakterystycznym bogatym runem.
§ 3. Dla rezerwatu ustala się:
1) rodzaj - leśny (L);
2) typ i podtyp:
a) ze względu na dominujący przedmiot ochrony: typ – fitocenotyczny (PFi), podtyp: zbiorowisk leśnych (zl),

b) ze względu na główny typ ekosystemu: typ –
leśny i borowy (EL), podtyp – lasów nizinnych (lni).
§ 4. Bezpośredni nadzór nad rezerwatem sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wlkp.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego2).
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
Jan Rydzanicz
___________________________________________
1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2009r. Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664, Dz. U. z 2010r.
Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804 oraz z 2011r. Nr 34, poz. 170
i Nr 94, poz. 549.
2)
Niniejsze zarządzenie było poprzedzone:
Obwieszczeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 16 stycznia
2002r. w sprawie ustalenia wykazu rezerwatów przyrody
utworzonych do dnia 31 grudnia 1998r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 12, poz. 144).
Rezerwat przyrody „Wilanów” został utworzony zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia
30 grudnia 1966r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody
(M. P. z 1967r. Nr 14, poz. 70), które utraciło moc obowiązującą z dniem wejścia w şycie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 81

– 7553 –

Poz. 1564
Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 32/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 7 lipca 2011r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Wilanów”

Wykaz działek ewidencyjnych i adresów leśnych stanowiących rezerwat.
Podział administracyjny
Powiat

gorzowski

gorzowski

gorzowski

Gmina

Kłodawa

Kłodawa

Kłodawa

Podział geodezyjny
Obręb

Santoczno

Santoczno

Santoczno

Nr działki
ewidencyjnej

475(cz)

449

479

Własność

Powierzchnia działki
ewidencyjnej
Ha

b, c, d, h, i,
j, k, l, n, o,
p, f, -b

Skarb
Państwa
w zarządzie PGL Lasy Państwowe

28,38

i, j, k, -a, b, -c

Skarb
Państwa
w zarządzie PGL Lasy Państwowe

7,69

Skarb
Państwa w
a, b, c, d, f,
zarządzie
h, i, j, g, PGL – Lasy
a, -b, -c
Państwowe

27,75

Adres leśny zgodny z aktualnym planem urządzania lasu
RDLP

Szczecin

Szczecin

Szczecin

Nadleśnictwo

Kłodawa

Kłodawa

Kłodawa

Leśnictwo

Wilanów

Wilanów

Wilanów

Oddział

Pododdział

204

213

214

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 81

– 7554 –

Poz. 1564
Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 32/2011

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 81

– 7555 –

Poz. 1565

1565
15 65

ZARZĄDZENIE NR 33/2011
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 7 lipca 2011r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Uroczysko Grodziszcze”
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U.
z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z póŝn. zm.) 1) zarządza się,
co następuje:
§ 1. 1. Rezerwat przyrody „Uroczysko Grodziszcze” zwany dalej „rezerwatem” o łącznej powierzchni 15,75ha, połoşony na terenie gminy
Szczaniec, w powiecie świebodzińskim w województwie lubuskim.
2. Wykaz działek ewidencyjnych i adresów leśnych wchodzących w skład rezerwatu określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.
3. Przebieg granicy rezerwatu określa mapa
w skali 1:5000, stanowiąca załącznik Nr 2 do zarządzenia.
§ 2. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie
ze względów naukowych, dydaktycznych i historycznych fragmentu lasu liściastego o charakterze
naturalnym wraz ze średniowiecznym grodziskiem.
§ 3. Dla rezerwatu ustala się:
1) rodzaj - leśny (L);
2) typ i podtyp:
a) ze względu na dominujący przedmiot ochrony: typ – fitocenotyczny (PFi), podtyp: zbiorowisk leśnych (zl),

b) ze względu na główny typ ekosystemu: typ –
leśny i borowy (EL), podtyp – lasów nizinnych (lni).
§ 4. Bezpośredni nadzór nad rezerwatem sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wlkp.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego2).
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
Jan Rydzanicz
________________________________________
1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2009r. Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664, Dz. U. z 2010r.
Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804 oraz z 2011r. Nr 34, poz. 170
i Nr 94, poz. 549.
2)
Niniejsze zarządzenie było poprzedzone:
Obwieszczeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 16 stycznia
2002r. w sprawie ustalenia wykazu rezerwatów przyrody
utworzonych do dnia 31 grudnia 1998r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 12, poz. 144).
Rezerwat przyrody „Uroczysko Grodziszcze” został utworzony zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 listopada 1969r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M. P. z 1969r. Nr 51, poz. 399), które utraciło moc obowiązującą z dniem wejścia w şycie ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 81

– 7556 –

Poz. 1565

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 33/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 7 lipca 2011r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Uroczysko Grodziszcze”
Wykaz działek ewidencyjnych i adresów leśnych stanowiących rezerwat.
Podział administracyjny
Powiat

świebodziński

Gmina

Szczaniec

Podział geodezyjny
Obręb

Szczaniec

Nr działki
ewidencyjnej

76/3(cz)

Adres leśny zgodny z aktualnym planem urządzania
lasu
RDLP

Zielona
Góra

Nadleśnictwo

Babimost

Leśnictwo

Bolewiny

Oddział

76

Własność

Powierzchnia działki
ewidencyjnej
Ha

Skarb
Państwa
w zarządzie PGL Lasy Państwowe

15,75

Pododdział

a, b, -a, -d,
-f

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 81

– 7557 –

Poz. 1565
Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 33/2011

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 81

– 7558 –

Poz. 1566

1566
15 66

ZARZĄDZENIE NR 34/2011
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 7 lipca 2011r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Nad Młyńską Strugą”
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U.
z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z póŝn. zm.) 1) zarządza się,
co następuje:
§ 1. 1. Rezerwat przyrody „Nad Młyńską Strugą”
zwany dalej „rezerwatem” o łącznej powierzchni
132,56ha, połoşony na terenie gminy Przewóz oraz
miasta Łęknica, w powiecie şarskim w województwie lubuskim.
2. Wykaz działek ewidencyjnych i adresów leśnych wchodzących w skład rezerwatu określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.
3. Przebieg granicy rezerwatu określa mapa
w skali 1:15 000, stanowiąca załącznik Nr 2 do zarządzenia.
§ 2. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie
ze względów naukowych i dydaktycznych lasów
grądowych i łęgowych.
§ 3. Dla rezerwatu ustala się:
1) rodzaj - Leśny (L);
2) typ i podtyp:
a) ze względu na dominujący przedmiot ochrony: typ – biocenotyczny i fizjocenotyczny
(PBf), podtyp: biocenoz naturalnych i półnaturalnych (bp),

b) ze względu na główny typ ekosystemu: typ –
leśny i borowy (EL), podtyp – lasów nizinnych (lni).
§ 4. Bezpośredni nadzór nad rezerwatem sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wlkp.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego2).
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
Jan Rydzanicz
__________________________________________
1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2009r. Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664, Dz. U. z 2010r.
Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804 oraz z 2011r. Nr 34, poz. 170
i Nr 94 poz. 549.
2)
Niniejsze zarządzenie było poprzedzone:
- Obwieszczeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 16 stycznia
2002r. w sprawie ustalenia wykazu rezerwatów przyrody
utworzonych do dnia 31 grudnia 1998r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 12, poz. 144).
Rezerwat przyrody „Nad Młyńską Strugą” został utworzony
zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego
z dnia 15 lipca 1970r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M. P. z 1970r. Nr 25, poz. 207), które utraciło moc
obowiązującą z dniem wejścia w şycie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 81

– 7559 –

Poz. 1566

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 34/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 7 lipca 2011r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Nad Młyńską Strugą”
Wykaz działek ewidencyjnych i adresów leśnych stanowiących rezerwat.
Podział administracyjny
Powiat

şarski

şarski

Gmina

Podział geodezyjny
Obręb

Dąbrowa
Przewóz
Łuşycka

Miasto
Łęknica

Miasto
Łęknica

şarski

Miasto
Łęknica

Miasto
Łęknica

şarski

Miasto
Łęknica

Miasto
Łęknica

Şarski

Miasto
Łęknica

Miasto
Łęknica

şarski

Miasto
Łęknica

Miasto
Łęknica

şarski

Miasto
Łęknica

Miasto
Łęknica

Nr działki
ewidencyjnej

RDLP

252(cz)

Zielona
Góra

526

Zielona
Góra

521(cz)

Zielona
Góra

527

Zielona
Góra

516(cz)

520(cz)

518

Własność

Powierzchnia
działki ewidencyjnej
Ha

f, g, h, i,

Skarb Państwa
w zarządzie
PGL -Lasy
Państwowe

5,35

a, b, c, d, f,
g, h, -a, -b

Skarb Państwa
w zarządzie
PGL -Lasy
Państwowe

16,23

344

c, d, f, g, h,
i, j, k, -a, -b

Skarb Państwa w
zarządzie
PGL – Lasy
Państwowe

22,31

345

a, c, b, d, f,
g, h, i, j, -a,
-b

Skarb Państwa w
zarządzie
PGL – Lasy
Państwowe

32,14

n, o, p, -a, b

Skarb Państwa w
zarządzie
PGL – Lasy
Państwowe

5,61

353

f, h, l, g, j,
k, -a, -b

Skarb Państwa w
zarządzie
PGL – Lasy
Państwowe

23,27

354

a, b, c, d, f,
g, h, i, j, k,
l, -a

Skarb Państwa w
zarządzie
PGL – Lasy
Państwowe

27,65

Adres leśny zgodny z aktualnym planem urządzania lasu

Zielona
Góra

Zielona
Góra

Nadleśnictwo Leśnictwo Oddział Pododdział

Wymiarki

Lipinki Łuş.

Dąbrówka

Nowe
Czaple

Lipinki Łuş.

Nowe
Czaple

Lipinki Łuş.

Nowe
Czaple

Lipinki Łuş.

Lipinki Łuş.

Zielona Lipinki ŁuşycGóra
kie

Nowe
Czaple

Nowe
Czaple

Nowe
Czaple

200

339

352

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 81

– 7560 –

Poz. 1566
Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 34/2011

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 81

– 7561 –

Poz. 1567

1567
15 6 7

ZARZĄDZENIE NR 35/2011
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 7 lipca 2011r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Nad Jeziorem Trześniowskim”
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U.
z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z póŝn. zm.) 1) zarządza się,
co następuje:
§ 1. 1. Rezerwat przyrody „Nad Jeziorem Trześniowskim” zwany dalej „rezerwatem” o łącznej
powierzchni 47,73ha, połoşony na terenie gminy
Łagów, w powiecie świebodzińskim w województwie lubuskim.
2. Wykaz działek ewidencyjnych i adresów leśnych wchodzących w skład rezerwatu określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.
3. Przebieg granicy rezerwatu określa mapa
w skali 1:10 000, stanowiąca załącznik Nr 2 do zarządzenia.
§ 2. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie
ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych fragmentu lasu bukowego pochodzenia
naturalnego, z domieszką innych gatunków drzew.
§ 3. Dla rezerwatu ustala się:
1) rodzaj - Leśny (L);
2) typ i podtyp:
a) ze względu na dominujący przedmiot ochrony: typ – biocenotyczny i fizjocenotyczny
(PBf), podtyp: biocenoz naturalnych i półnaturalnych (bp),

b) ze względu na główny typ ekosystemu: typ –
leśny i borowy (EL), podtyp – lasów nizinnych (lni).
§ 4. Bezpośredni nadzór nad rezerwatem sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wlkp.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego2).
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
Jan Rydzanicz
________________________________________
1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2009r. Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664, Dz. U. z 2010r.
Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804 oraz z 2011r. Nr 34, poz. 170
i Nr 94, poz. 549.
2)
Niniejsze zarządzenie było poprzedzone:
Obwieszczeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 16 stycznia
2002r. w sprawie ustalenia wykazu rezerwatów przyrody
utworzonych do dnia 31 grudnia 1998r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 12, poz. 144).
- Rezerwat przyrody „Nad Jeziorem Trześniowskim” został
utworzony zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu
Drzewnego z dnia 23 paŝdziernika 1965r. w sprawie uznania
za rezerwat przyrody (M. P. z 1965r. Nr 66, poz. 381), które
utraciło moc obowiązującą z dniem wejścia w şycie ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 81

– 7562 –

Poz. 1567

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 35/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 7 lipca 2011r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Nad Jeziorem Trześniowskim”
Wykaz działek ewidencyjnych i adresów leśnych stanowiących rezerwat
Podział administracyjny
Powiat

Podział geodezyjny

Gmina Obręb

świebodziński Łagów Łagów

świebodziński Łagów Łagów

Nr działki
ewidencyjnej

RDLP

12/5

Zielona
Góra

13/8

Własność

Powierzchnia
działki ewidencyjnej
Ha

b, c, d, f, g,
h, i, j, k, l,
m, n, o ,-a,
-b

Skarb
Państwa
w zarządzie
PGL -Lasy
Państwowe

31,72

a, b, c, d, f,
g, -a, -f

Skarb
Państwa
w zarządzie
PGL -Lasy
Państwowe

16,01

Adres leśny zgodny z aktualnym planem urządzania lasu

Zielona
Góra

Nadleśnictwo Leśnictwo Oddział Pododdział

Świebodzin

Świebodzin

Dolina

Dolina

12

13
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Poz. 1567
Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 35/2011

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 81

– 7564 –

Poz. 1568

1568
15 68

ZARZĄDZENIE NR 36/2011
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 7 lipca 2011r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Jeziora Gołyńskie”
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U.
z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z póŝn. zm.)1) zarządza
się, co następuje:
§ 1. 1. Rezerwat przyrody „Jeziora Gołyńskie"
zwany dalej „rezerwatem” o łącznej powierzchni
3,10ha, połoşony na terenie gminy Pszczew, w powiecie międzyrzeckim w województwie lubuskim.
2. Wykaz działek ewidencyjnych i adresów leśnych wchodzących w skład rezerwatu określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.
3. Przebieg granicy rezerwatu określa mapa
w skali 1:5000, stanowiąca załącznik Nr 2 do zarządzenia.
§ 2. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie
ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu
lasu wilgotnego ze stanowiskami rzadkich roślin
torfowiskowych.
§ 3. Dla rezerwatu ustala się:
1) rodzaj - Torfowiskowy (T);
2) typ i podtyp:
a) ze względu na dominujący przedmiot ochrony: typ – Biocenotyczny i fizjocenotyczny
(PBf), podtyp: biocenoz naturalnych i półnaturalnych (pb),

b) ze względu na główny typ ekosystemu: typ –
Róşnych ekosystemów (EE), podtyp – lasów
i torfowisk (lt).
§ 4. Bezpośredni nadzór nad rezerwatem sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wlkp.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego2).
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
Jan Rydzanicz
__________________________________________
1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2009r. Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664, Dz. U. z 2010r.
Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804 oraz z 2011r. Nr 34, poz. 170
i Nr 94, poz. 549.
2)
Niniejsze zarządzenie było poprzedzone:
Obwieszczeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 16 stycznia
2002r. w sprawie ustalenia wykazu rezerwatów przyrody
utworzonych do dnia 31 grudnia 1998r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 12, poz. 144).
Rezerwat przyrody „Jeziora Gołyńskie” został utworzony
zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego
z dnia 23 czerwca 1972r. w sprawie uznania za rezerwaty
przyrody (M. P. z 1972r. Nr 36, poz. 202), które utraciło moc
obowiązującą z dniem wejścia w şycie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 81

– 7565 –

Poz. 1568

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 36/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 7 lipca 2011r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Jeziora Gołyńskie”
Wykaz działek ewidencyjnych i adresów leśnych stanowiących rezerwat.
Podział administracyjny
Powiat

Gmina

Podział geodezyjny
Obręb

Nr działki
ewidencyjnej

Adres leśny zgodny z aktualnym planem urządzania
lasu
Własność
RDLP

Nadleśnictwo

Leśnictwo

Oddział

Pododdział

Międzyrze
cki

Pszczew

Borowy
Młyn

2140(cz)

Szczecin

Trzciel

Borowy
Młyn

140

h

Międzyrze
cki

Pszczew

Borowy
Młyn

2140(cz)

Szczecin

Trzciel

Borowy
Młyn

140

i

międzyrzecki

Pszczew

Borowy
Młyn

2140(cz)

Szczecin

Trzciel

Borowy
Młyn

140

j

Skarb Państwa
w zarządzie
Państwowego Gospodarstwa
Leśnego-Lasy
Państwowe
Skarb Państwa
w zarządzie
Państwowego Gospodarstwa
Leśnego-Lasy
Państwowe
Skarb Państwa
w zarządzie
Państwowego Gospodarstwa
Leśnego-Lasy
Państwowe

Powierzchnia działki
ewidencyjnej
ha

0,55

0,30

2,25
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Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 36/2011

Dziennik Urzędowy
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Poz. 1569

1569
15 69

ZARZĄDZENIE NR 37/2011
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 7 lipca 2011r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Dębowy Ostrów”
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U.
z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z póŝn. zm.)1) zarządza się,
co następuje:
§ 1. 1. Rezerwat przyrody „Dębowy Ostrów”
zwany dalej „rezerwatem” o łącznej powierzchni
1,8447ha, połoşony na terenie gminy Świebodzin,
w powiecie świebodzińskim w województwie lubuskim.
2. Wykaz działek ewidencyjnych i adresów leśnych wchodzących w skład rezerwatu określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.
3. Przebieg granicy rezerwatu określa mapa
w skali 1:5000, stanowiąca załącznik Nr 2 do zarządzenia.
§ 2. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie
ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu
lasu dębowego o charakterze naturalnym.
§ 3. Dla rezerwatu ustala się:
1) rodzaj - leśny (L);
2) typ i podtyp:
a) ze względu na dominujący przedmiot ochrony: typ – fitocenotyczny (PFi), podtyp: zbiorowisk leśnych (zl),

b) ze względu na główny typ ekosystemu: typ –
leśny i borowy (EL), podtyp – lasów nizinnych (lni).
§ 4. Bezpośredni nadzór nad rezerwatem sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wlkp.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego2).
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
Jan Rydzanicz
___________________________________
1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2009r. Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664, Dz. U. z 2010r.
Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804 oraz z 2011r. Nr 34, poz. 170
i Nr 94, poz. 549.
2)
Niniejsze zarządzenie było poprzedzone:
Obwieszczeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 16 stycznia
2002r. w sprawie ustalenia wykazu rezerwatów przyrody
utworzonych do dnia 31 grudnia 1998r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 12, poz. 144).
Rezerwat przyrody „Dębowy Ostrów” został utworzony
zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego
z dnia 31 marca 1970r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M. P. z 1970r. Nr 12, poz. 106), które utraciło moc
obowiązującą z dniem wejścia w şycie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 81

– 7568 –

Poz. 1569

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 37/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 7 lipca 2011r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Dębowy Ostrów”
Wykaz działek ewidencyjnych i adresów leśnych stanowiących rezerwat.
Podział administracyjny
Powiat

świebodziński

Podział geodezyjny

Gmina

Obręb

Świebodzin

Nowy
Dworek

Adres leśny zgodny z aktualnym planem urządzania
lasu

Nr działki
ewidencyjnej

RDLP

85/9

Zielona
Góra

Nadleśnictwo

Świebodzin

Leśnictwo

Jordanowo

Oddział

85

Własność

Powierzchnia działki
ewidencyjnej
Ha

Skarb
Państwa
w zarządzie PGL Lasy Państwowe

1,8447

Pododdział

m
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Poz. 1569
Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 37/2011

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 81

– 7570 –

Poz. 1570

1570
15 70

ZARZĄDZENIE NR 38/2011
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 7 lipca 2011r.
w sprawie rezerwatu przyrody Dąbrowa Brzeźnicka
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U.
z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z póŝn. zm.) 1) zarządza się,
co następuje:
§ 1. 1. Rezerwat przyrody „Dąbrowa Brzeŝnicka”
zwany dalej „rezerwatem” o łącznej powierzchni
5,88ha, połoşony na terenie gminy Brzeŝnica, w powiecie şagańskim w województwie lubuskim.
2. Wykaz działek ewidencyjnych i adresów leśnych wchodzących w skład rezerwatu określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.
3. Przebieg granicy rezerwatu określa mapa
w skali 1:5000, stanowiąca załącznik Nr 2 do zarządzenia.
§ 2. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie
ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu
grądu i świetlistej dąbrowy .
§ 3. Dla rezerwatu ustala się:
1) rodzaj - Leśny (L);
2) typ i podtyp:
a) ze względu na dominujący przedmiot ochrony: typ – fitocenotyczny (PFi), podtyp: zbiorowisk leśnych (zl),

b) ze względu na główny typ ekosystemu: typ –
leśny i borowy (EL), podtyp – lasów nizinnych (lni).
§ 4. Bezpośredni nadzór nad rezerwatem sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wlkp.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego2).
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
Jan Rydzanicz
____________________________________________
1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2009r. Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664, Dz. U. z 2010r.
Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804 oraz z 2011r. Nr 34, poz. 170
i Nr 94 poz. 549.
2)
Niniejsze zarządzenie było poprzedzone:
Obwieszczeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 16 stycznia
2002r. w sprawie ustalenia wykazu rezerwatów przyrody
utworzonych do dnia 31 grudnia 1998r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 12, poz. 144).
Rezerwat przyrody „Dąbrowa Brzeŝnicka” został utworzony
zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 3 marca 1989r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody ( M. P. z 1989r. Nr 9, poz. 77), które utraciło moc obowiązującą z dniem wejścia w şycie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 81

– 7571 –

Poz. 1570

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 38/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 7 lipca 2011r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Dąbrowa Brzeźnicka”
Wykaz działek ewidencyjnych i adresów leśnych stanowiących rezerwat.
Podział administracyjny
Powiat

Gmina

Podział geodezyjny
Obręb

şagański Brzeŝnica Brzeŝnica

şagański Brzeŝnica Brzeŝnica

şagański Brzeŝnica

Stanów

Nr działki
ewidencyjnej

RDLP

840(cz)

Zielona
Góra

839(cz)

313(cz)

Własność

Powierzchnia
działki ewidencyjnej
Ha

c, k, -a, -b

Skarb
Państwa
w zarządzie
PGL -Lasy
Państwowe

2,98

b, -a

Skarb
Państwa
w zarządzie
PGL -Lasy
Państwowe

2,46

j

Skarb
Państwa w
zarządzie
PGL – Lasy
Państwowe

0,44

Adres leśny zgodny z aktualnym planem urządzania lasu

Zielona
Góra

Zielona
Góra

Nadleśnictwo Leśnictwo Oddział Pododdział

Krzystkowice

Krzystkowice

Krzystkowice

Brzeŝnica

Brzeŝnica

Brzeŝnica

156

156

148
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Poz. 1570
Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 38/2011
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– 7573 –

Poz. 1571

1571
15 71

ZARZĄDZENIE NR 39/2011
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 7 lipca 2011r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Bogdanieckie Grądy”
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U.
z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z póŝn. zm.)1) zarządza się,
co następuje:
§ 1. 1. Rezerwat przyrody „Bogdanieckie Grądy”
zwany dalej „rezerwatem” o łącznej powierzchni
39,94ha, połoşony na terenie gminy Bogdaniec,
w powiecie gorzowskim w województwie lubuskim.
2. Wykaz działek ewidencyjnych i adresów leśnych wchodzących w skład rezerwatu określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.
3. Przebieg granicy rezerwatu określa mapa
w skali 1:5000, stanowiąca załącznik Nr 2 do zarządzenia.
§ 2. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie
ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu
lasu o charakterze grądu środkowoeuropejskiego
w stanie zblişonym do naturalnego.
§ 3. Dla rezerwatu ustala się:
1) rodzaj - leśny (L);
2) typ i podtyp:
a) ze względu na dominujący przedmiot ochrony: typ – fitocenotyczny (PFi), podtyp: zbiorowisk leśnych (zl),

b) ze względu na główny typ ekosystemu: typ –
leśny i borowy (EL), podtyp – lasów nizinnych (lni).
§ 4. Bezpośredni nadzór nad rezerwatem sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wlkp.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego2).
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
Jan Rydzanicz
_________________________________________
1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2009r. Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664, Dz. U. z 2010r.
Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804 oraz z 2011r. Nr 34 poz. 170
i Nr 94, poz. 549.
2)
Niniejsze zarządzenie było poprzedzone:
Obwieszczeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 16 stycznia
2002r. w sprawie ustalenia wykazu rezerwatów przyrody
utworzonych do dnia 31 grudnia 1998r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego N 12, poz. 144).
Rezerwat przyrody „Bogdanieckie Grady” został utworzony
zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego
z dnia 21 maja 1974r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (M. P. z 1974r. Nr 20, poz. 121), które utraciło moc
obowiązującą z dniem wejścia w şycie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 81

– 7574 –

Poz. 1571

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 39/2011
Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 7 lipca 2011r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Bogdanieckie Grądy”
Wykaz działek ewidencyjnych i adresów leśnych stanowiących rezerwat.
Podział administracyjny
Powiat

gorzowski

gorzowski

gorzowski

Gmina

Bogdaniec

Bogdaniec

Bogdaniec

Podział geodezyjny
Obręb

Bogdaniec

Bogdaniec

Bogdaniec

Nr działki
ewidencyjnej

927(cz)

928(cz)

930(cz)

Adres leśny zgodny z aktualnym planem urządzania
lasu
RDLP

Szczecin

Szczecin

Szczecin

Nadleśnictwo

Bogdaniec

Bogdaniec

Bogdaniec

Leśnictwo

Motylewo

Motylewo

Motylewo

Własność

Powierzchnia działki
ewidencyjnej
Ha

a, dr l.

Skarb
Państwa
w zarządzie PGL Lasy Państwowe

6,84

255

a, b, c, d,
f, g, dr l., l
oddz.

Skarb
Państwa w
zarządzie
PGL- Lasy
Państwowe

17,82

256

a, b, c, d,
dr l. , l.
oddz.

Skarb
Państwa w
zarządzie
PGL – Lasy
Państwowe

15,28

Oddział

254

Pododdział

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 81

– 7575 –

Poz. 1571
Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 39/2011

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 81

– 7576 –

Poz. 1572

1572
15 72

ZARZĄDZENIE NR 40/2011
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 7 lipca 2011r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Buki Zdroiskie”
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U.
z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z póŝn. zm.)1) zarządza się,
co następuje:
§ 1. 1. Rezerwat przyrody „Buki Zdroiskie” zwany dalej „rezerwatem” o łącznej powierzchni
75,57ha, połoşony na terenie gmin: Strzelce Krajeńskie, Zwierzyn w powiecie strzelecko-drezdeneckim
oraz w gminie Santok w powiecie gorzowskim
w województwie lubuskim.
2. Wykaz działek ewidencyjnych i adresów leśnych wchodzących w skład rezerwatu określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.
3. Przebieg granicy rezerwatu określa mapa
w skali 1:15 000, stanowiąca załącznik Nr 2 do zarządzenia.
§ 2. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie
ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu
lasu bukowego, porastającego malownicze zbocza
wąwozu rzeki Santoczna.
§ 3. Dla rezerwatu ustala się:
1) rodzaj - leśny (L);
2) typ i podtyp:
a) ze względu na dominujący przedmiot ochrony: typ – fitocenotyczny (PFi), podtyp – zbiorowisk leśnych (zl),

b) ze względu na główny typ ekosystemu: typ –
leśny i borowy (EL), podtyp – lasów nizinnych (lni).
§ 4. Bezpośredni nadzór nad rezerwatem sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wlkp.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego2).
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
Jan Rydzanicz
__________________________________________
1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2009r. Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664, Dz. U. z 2010r.
Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804 oraz z 2011r. Nr 34, poz. 170
i Nr 94, poz. 549.
2)
Niniejsze zarządzenie było poprzedzone:
Obwieszczeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 16 stycznia
2002r. w sprawie ustalenia wykazu rezerwatów przyrody
utworzonych do dnia 31 grudnia 1998r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 12, poz. 144).
Rezerwat przyrody „Buki Zdroiskie” został utworzony zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego
z dnia 12 paŝdziernika 1982r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (M. P. z 1982r. Nr 25, poz. 234), które utraciło
moc obowiązującą z dniem wejścia w şycie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 81

– 7577 –

Poz. 1572
Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 40/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 7 lipca 2011r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Buki Zdroiskie”

Wykaz działek ewidencyjnych i adresów leśnych stanowiących rezerwat
Podział administracyjny
Powiat

gorzowski

gorzowski

gorzowski

gorzowski

gorzowski

gorzowski

strzelecko drezdenecki

Gmina

Santok

Santok

Santok

Santok

Santok

Santok

Strzelce
Krajeńskie

Podział geodezyjny
Obręb

Janczewo

Janczewo

Gralewo

Gralewo

Gralewo

Gralewo

Wełmin

Nr działki
ewidencyjnej

784(cz)

807(cz)

716(cz)

739(cz)

757(cz)

773(cz)

582(cz)

Adres leśny zgodny z aktualnym planem urządzania
lasu
RDLP

Szczecin

Szczecin

Szczecin

Szczecin

Szczecin

Szczecin

Szczecin

Nadleśnictwo

Kłodawa

Kłodawa

Kłodawa

Kłodawa

Kłodawa

Kłodawa

Strzelce
Krajeńskie

Leśnictwo

Janczewo

Janczewo

Płomykowo

Płomykowo

Płomykowo

Płomykowo

Górki

Własność

Powierzchnia działki
ewidencyjnej
Ha

a, dr l., l.
oddz.

Skarb
Państwa
w zarządzie PGL Lasy Państwowe

6,18

614

a, c, d, h,
i, k, l.
oddz.

Skarb
Państwa w
zarządzie
PGL- Lasy
Państwowe

10,90

628

a, c, f, g,
h, l, m, l.
oddz.,
rowy

Skarb
Państwa w
zarządzie
PGL –
Lasy Państwowe

10,59

a, f,

Skarb
Państwa w
zarządzie
PGL –
Lasy Państwowe

6,20

a

Skarb
Państwa w
zarządzie
PGL –
Lasy Państwowe

5,78

a, h, i, l.
oddz.

Skarb
Państwa w
zarzadzi4e
PGL –
Lasy Państwowe

6,69

k

Skarb
Państwa w
zarządzie
PGL –
Lasy Państwowe

1,87

Oddział

600

642

657

672

367

Pododdział
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strzelecko drezdenecki

Strzelce
Krajeńskie

strzelecko drezdenecki

Strzelce
Krajeńskie

strzelecko drezdenecki

Strzelce
Krajeńskie

strzelecko drezdenecki

Strzelce
Krajeńskie

strzelecko drezdenecki

Strzelce
Krajeńskie

strzelecko drezdenecki

Strzelce
Krajeńskie

strzelecko drezdenecki

Zwierzyn

Wełmin

Wełmin

Przyłęg

Przyłęg

Przyłęg

Przyłęg

Górki
Noteckie

583(cz)

584/1(cz)

637(cz)

638(cz)

658/2(cz)

659(cz)

859/2(cz)

– 7578 –

Szczecin

Szczecin

Szczecin

Szczecin

Szczecin

Szczecin

Szczecin

Strzelce
Krajeńskie

Strzelce
Krajeńskie

Strzelce
Krajeńskie

Strzelce
Krajeńskie

Strzelce
Krajeńskie

Strzelce
Krajeńskie

Strzelce
Krajeńskie

Poz. 1572

Wełmin

Wełmin

Górki

Górki

Górki

Górki

Górki

368

369

380

381

390

391

393

f, g, -c, -d

Skarb
Państwa w
zarządzie
PGL –
Lasy Państwowe

7,39

h , -b, -f

Skarb
Państwa w
zarządzie
PGL Lasy Państwowe

5,67

J, -b

Skarb
Państwa w
zarządzie –
PGL Lasy
Państwowe

0,30

f, j, -a, -b

Skarb
Państwa w
zarządzie –
PGL Lasy
Państwowe

6,65

m, -d, -f

Skarb
Państwa w
zarządzie
PGL –
Lasy Państwowe

1,59

F, -a, -b

Skarb
Państwa w
zarządzie
PGL –
Lasy Państwowe

5,34

c

Skarb
Państwa w
zarządzie
PGL –
Lasy Państwowe

0,42

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 81

– 7579 –

Poz. 1572
Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 40/2011

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 81

– 7580 –

Poz. 1573

1573
15 73

ZARZĄDZENIE NR 41/2011
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 7 lipca 2011r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Jezioro Wielkie”
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U.
z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z póŝn. zm.) 1) zarządza się,
co następuje:
§ 1. 1. Rezerwat przyrody „Jezioro Wielkie”
zwany dalej „rezerwatem” o łącznej powierzchni
236,30ha, połoşony na terenie gminy Trzciel, w powiecie międzyrzeckim w województwie lubuskim.
2. Wykaz działek ewidencyjnych i adresów leśnych wchodzących w skład rezerwatu określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.
3. Przebieg granicy rezerwatu określa mapa
w skali 1:15 000, stanowiąca załącznik Nr 2 do zarządzenia.
§ 2. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie
ze względów naukowych i dydaktycznych biotopów
lęgowych oraz miejsc şerowania i odpoczynku ptaków wodnych.
§ 3. Dla rezerwatu ustala się:
1) rodzaj - faunistyczny (Fn);
2) typ i podtyp:
a) ze względu na dominujący przedmiot ochrony: typ – faunistyczny (PFn), podtyp: ptaków
(pt),

b) ze względu na główny typ ekosystemu: typ Wodny (EW), podtyp – jezior mezotroficznych i eutroficznych oraz stawów (jm).
§ 4. Bezpośredni nadzór nad rezerwatem sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wlkp.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego2).
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
Jan Rydzanicz
__________________________________________
1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2009r. Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664, Dz. U. z 2010r.
Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804 oraz z 2011r. Nr 34, poz. 170
i Nr 94, poz. 549.
2)
Niniejsze zarządzenie było poprzedzone:
Obwieszczeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 16 stycznia
2002r. w sprawie ustalenia wykazu rezerwatów przyrody
utworzonych do dnia 31 grudnia 1998r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 12, poz. 144).
Rezerwat przyrody „Jezioro Wielkie” został utworzony zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 9 paŝdziernika 1991r. w sprawie
uznania za rezerwaty przyrody (M. P z 1991r. Nr 38,
poz. 273), które na podstawie art. 157 ustawy o ochronie
przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. traci moc z dniem wejścia w şycie niniejszego zarządzenia.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 81

– 7581 –

Poz. 1573
Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 41/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 7 lipca 2011r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Jezioro Wielkie”

Wykaz działek ewidencyjnych i adresów leśnych stanowiących rezerwat
Podział administracyjny
Powiat

Gmina

Podział geodezyjny
Obręb

Nr działki
ewidencyjnej

Adres leśny zgodny z aktualnym planem urządzania
lasu
Własność
RDLP

Nadleśnictwo

Leśnictwo

Oddział

Pododdział

międzyrzecki

Trzciel

Świdwowiec

2026/1

Szczecin

Trzciel

Bolków

26

a

międzyrzecki

Trzciel

Świdwowiec

2029/2(cz)

Szczecin

Trzciel

Bolków

29

a

międzyrzecki

Trzciel

Świdwowiec

2038/1

Szczecin

Trzciel

Bolków

38

a

międzyrzecki

Trzciel

Świdwowiec

2038/2(cz)

Szczecin

Trzciel

Bolków

38

m, n

międzyrzecki

Trzciel

Świdwowiec

214/2(cz)

-

-

-

-

-

międzyrzecki

Trzciel

Świdwowiec

214/4(cz)

-

-

-

-

-

międzyrzecki

Trzciel

Świdwowiec

216(cz)

-

-

-

-

-

Skarb Państwa
w zarządzie
Państwowego Gospodarstwa
Leśnego-Lasy
Państwowe
Skarb Państwa
w zarządzie
Państwowego Gospodarstwa
Leśnego-Lasy
Państwowe
Skarb Państwa
w zarządzie
Państwowego Gospodarstwa
Leśnego-Lasy
Państwowe
Skarb Państwa w zarządzie Państwowego
Gospodarstwa Leśnego-Lasy
Państwowe
Skarb Państwa w zarządzie Agencji
Nieruchomości Rolnych
Oddz. Terenowy w
Gorzowie
Wlkp.
Klub Przyrodników w
Świebodzinie
Skarb Państwa w zarządzie Marszałka Województwa Lubuskiego

Powierzchnia działki
ewidencyjnej
ha

2,34

3,18

1,44

6,60

2,10

3,13

217,51

Dziennik Urzędowy
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– 7582 –

Poz. 1573
Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 41/2011

Dziennik Urzędowy
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– 7583 –

Poz. 1574

1574
15 74

ZARZĄDZENIE NR 42/2011
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 7 lipca 2011r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Nietoperek”
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U.
z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z póŝn. zm.)1) zarządza się,
co następuje:
§ 1. 1. Rezerwat przyrody „Nietoperek” zwany
dalej „rezerwatem” o łącznej powierzchni 50,77ha,
połoşony na terenie gmin: Lubrza, Międzyrzecz
w powiecie świebodzińskim i międzyrzeckim w województwie lubuskim.
2. Wykaz działek ewidencyjnych i adresów leśnych wchodzących w skład rezerwatu określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.
3. Przebieg granicy rezerwatu określa mapa
w skali 1:25 000, stanowiąca załącznik Nr 2 do zarządzenia.
§ 2. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie
ze względów naukowych i dydaktycznych miejsca
zimowania i rozrodu wielogatunkowej kolonii nietoperzy.
§ 3. Dla rezerwatu ustala się:
1) rodzaj - faunistyczny (Fn);
2) typ i podtyp:
a) ze względu na dominujący przedmiot ochrony: typ – faunistyczny (PFn), podtyp – ssaków (ss),
b) ze względu na główny typ ekosystemu: typ –
podziemny (EP), podtyp – pochodzenia antropogenicznego (pa).

§ 4. Bezpośredni nadzór nad rezerwatem sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wlkp.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego2).
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
Jan Rydzanicz
____________________________________________
1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2009r. Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664, Dz. U. z 2010r.
Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804 oraz z 2011r. Nr 34, poz. 170
i Nr 94, poz. 549.
2)
Niniejsze zarządzenie było poprzedzone:
Obwieszczeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 16 stycznia
2002r. w sprawie ustalenia wykazu rezerwatów przyrody
utworzonych do dnia 31 grudnia 1998r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 12, poz. 144).
Rezerwat przyrody „Nietoperek” został utworzony zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia
11 sierpnia 1980r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (M. P. z 1980r. Nr 19, poz. 94), które utraciło moc obowiązującą z dniem wejścia w şycie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
Rezerwat przyrody „Nietoperek” został utworzony rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 1998r. w sprawie
uznania za rezerwat przyrody (Dz. U. z 1998r. Nr 166,
poz. 1228), które traci moc obowiązywania z dniem wejścia
w şycie niniejszego zarządzenia.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 81

– 7584 –

Poz. 1574
Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 42/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 7 lipca 2011r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Nietoperek”

Wykaz działek ewidencyjnych i adresów leśnych stanowiących rezerwat
Podział administracyjny

Podział geodezyjny

Adres leśny zgodny z aktualnym planem urządzania
lasu
Własność

Powierzchnia działki
ewidencyjnej
Ha

-

Gmina
Lubrza

1,29

-

-

Gmina
Lubrza

1,54

-

-

-

Gmina
Lubrza

1,41

-

-

-

-

Gmina
Lubrza

-

-

-

-

-

Gmina
Międzyrzecz

2,50

Powiat

Gmina

Obręb

Nr działki
ewidencyjnej

RDLP

Nadleśnictwo

Leśnictwo

Oddział

Pododdział

świebodziński

Lubrza

Staropole

238

-

-

-

-

świebodziński

Lubrza

Staropole

239

-

-

-

świebodziński

Lubrza

Staropole

243

-

-

-

-

świebodziński

Lubrza

Staropole

międzyrzecki

Międzyrzecz

-

Podziemne
pomieszczenia umocnień w postaci korytarzy, wnęk,
hal i drogi
głównej
oznaczone w
ewidencji
wojskowej
nr:712, 713,
714, 715,
766, A-1, A2, A-3
Podziemne
pomieszczenia umocnień w postaci korytarzy wraz z
wnękami
oznaczone
nr:2554,
2556, 2557,
2558, 2560,
2561, 2563,
2573, 2574,
2580
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międzyrzecki

Międzyrzecz

Kaława

360

-

-

-

-

-

Gmina
Międzyrzecz

2,14

międzyrzecki

Międzyrzecz

Kaława

362

-

-

-

-

-

Gmina
Międzyrzecz

1,21

międzyrzecki

Międzyrzecz

Kaława

367

-

-

-

-

-

Gmina
Międzyrzecz

3,82

międzyrzecki

Międzyrzecz

Kaława

369

-

-

-

-

-

Gmina
Międzyrzecz

2,39

międzyrzecki

Międzyrzecz

Kaława

373

-

-

-

-

-

Gmina
Międzyrzecz

5,72

międzyrzecki

Międzyrzecz

Kaława

376(P-717)

-

-

-

-

-

Gmina
Międzyrzecz

2,01

międzyrzecki

Międzyrzecz

Kaława

377

-

-

-

-

-

Gmina
Międzyrzecz

1,74

międzyrzecki

Międzyrzecz

Kaława

378

-

-

-

-

-

Gmina
Międzyrzecz

1,16

międzyrzecki

Międzyrzecz

Kęszyca

39/1

-

-

-

-

-

Gmina
Międzyrzecz

7,31
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międzyrzecki

międzyrzecki

Międzyrzecz

Międzyrzecz

Międzyrzecki

Międzyrzecz

międzyrzecki

Międzyrzecz

międzyrzecki

międzyrzecki

międzyrzecki

międzyrzecki

Międzyrzecz

Międzyrzecz

Międzyrzecz

Międzyrzecz

Kęszyca

Kęszyca

Kęszyca

Kęszyca

Kęszyca

Kęszyca

– 7586 –

39/2

41/3

-

-

41/4

-

2058/1

Szczecin

59/1

59/2

-

-

-

-

Poz. 1574

-

-

-

-

Międzyrzecz

Nietoperek

-

-

-

-

-

-

-

247

-

-

-

Gmina
Międzyrzecz

1,24

-

Agencja
Nieruchomości Rolnych Oddział
Terenowy
w Gorzowie
Wlkp.

2,28

-

Agencja
Nieruchomości Rolnych Oddział
Terenowy
w Gorzowie
Wlkp.

0,33

ax, bx

Skarb Państwa w zarządzie PGL –
Lasy Państwowe

6,60

-

Agencja
Nieruchomości Rolnych Oddział
Terenowy
w Gorzowie
Wlkp.

2,23

-

Agencja
Nieruchomości Rolnych Oddział
Terenowy
w Gorzowie
Wlkp.

0,33

3,52

-

Kęszyca

47/1

-

-

-

-

-

Agencja
Nieruchomości Rolnych Oddział
Terenowy
w Gorzowie
Wlkp.

-

Podziemne
obiekty
umocnień
w postaci
korytarzy,
wnęk, hal
oznaczone w
ewidencji
wojskowej
nr:723, 727,
728, 730,
732, 733,
736, 739,
741, 745, A64, E-765

-

-

-

-

-

Gmina
Międzyrzecz

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 81

– 7587 –

Poz. 1574
Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 42/2011

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 81

– 7588 –

Poz. 1575

1575
15 75

ZARZĄDZENIE NR 43/2011
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 7 lipca 2011r.
w sprawie rezerwatu przyrody "Laski"
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U.
z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z póŝn. zm.) 1) zarządza się,
co następuje:
§ 1. 1. Rezerwat przyrody „Laski” zwany dalej
„rezerwatem” o łącznej powierzchni 42,92ha, połoşony na terenie gminy Babimost w powiecie zielonogórskim w województwie lubuskim.
2. Wykaz działek ewidencyjnych i adresów leśnych wchodzących w skład rezerwatu określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.
3. Przebieg granicy rezerwatu określa mapa
w skali 1:5000, stanowiąca załącznik Nr 2 do zarządzenia.
§ 2. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie
ze względów naukowych i dydaktycznych zbiorowiska roślinności stepowej.
§ 3. Dla rezerwatu ustala się:
1) rodzaj - leśny (L);
2) typ i podtyp:
a) ze względu na dominujący przedmiot ochrony: typ – fitocenotyczny (PFi), podtyp – zbiorowisk leśnych (zl),

b) ze względu na główny typ ekosystemu: typ –
leśny i borowy (EL), podtyp – lasów nizinnych (lni).
§ 4. Bezpośredni nadzór nad rezerwatem sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wlkp.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego2).
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
Jan Rydzanicz
____________________________________________
1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2009r. Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664, Dz. U. z 2010r.
Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804 oraz z 2011r. Nr 34, poz. 170
i Nr 94, poz. 549.
2)
Niniejsze zarządzenie było poprzedzone:
Obwieszczeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 16 stycznia
2002r. w sprawie ustalenia wykazu rezerwatów przyrody
utworzonych do dnia 31 grudnia 1998r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 12, poz. 144).
- Rezerwat Przyrody „Laski” został utworzony zarządzeniem
Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 lipca
1977r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (M. P.
z 1977r. Nr 19, poz. 107), które utraciło moc obowiązującą
z dniem wejścia w şycie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 81

– 7589 –

Poz. 1575
Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 43/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 7 lipca 2011r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Laski”

Wykaz działek ewidencyjnych i adresów leśnych stanowiących rezerwat.
Podział administracyjny
Powiat

zielonogórski

zielonogórski

zielonogórski

Gmina

Babimost

Babimost

Babimost

Podział geodezyjny
Obręb

Podmokle Małe

Podmokle Małe

Podmokle Małe

Adres leśny zgodny z aktualnym planem urządzania
lasu

Nr działki
ewidencyjnej

RDLP

37/1L(cz)

Zielona
Góra

39/2(cz)

40L

Zielona
Góra

Zielona
Góra

Nadleśnictwo

Babimost

Babimost

Babimost

Leśnictwo

Laski

Laski

Laski

Własność

Powierzchnia działki
ewidencyjnej
Ha

a, c, g, h,
i, j, k, l, m,
dr, l.
oddz., l.
tel.

Skarb
Państwa
w zarządzie PGL –
Lasy Państwowe

18,04

f, g, h, i, j,
k, l, l.
oddz.

Skarb
Państwa
w zarządzie PGL –
Lasy Państwowe

8,91

a, b, c, d,
dr, l. oddz.

Skarb
Państwa
w zarządzie PGL –
Lasy Państwowe

15,97

Oddział

Pododdział

37

39

40

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 81

– 7590 –

Poz. 1575
Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 43/2011

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 81

– 7591 –

Poz. 1576

1576
15 76

ZARZĄDZENIE NR 44/2011
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 7 lipca 2011r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Pamięcin”
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U.
z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z póŝn. zm.) 1) zarządza się,
co następuje:
§ 1.1. Rezerwat przyrody „Pamięcin” zwany dalej „rezerwatem” o łącznej powierzchni 11,80ha,
połoşony na terenie gminy Górzyca w powiecie słubickim w województwie lubuskim.
2. Wykaz działek ewidencyjnych i adresów leśnych wchodzących w skład rezerwatu określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.
3. Przebieg granicy rezerwatu określa mapa
w skali 1:5000, stanowiąca załącznik Nr 2 do zarządzenia.
§ 2. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie
ze względów naukowych i dydaktycznych zbiorowiska roślinności stepowej.
§ 3. Dla rezerwatu ustala się:
1) rodzaj – stepowy (St);
2) typ i podtyp:
a) ze względu na dominujący przedmiot ochrony: typ – fitocenotyczny (PFi), podtyp – zbiorowisk nieleśnych (nz),

b) ze względu na główny typ ekosystemu: typ –
murawowy i zaroślowy (EŁ), podtyp – muraw
kserotermicznych (mk).
§ 4. Bezpośredni nadzór nad rezerwatem sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wlkp.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego2).
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
Jan Rydzanicz
__________________________________________
1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2009r. Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664, Dz. U. z 2010r.
Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804 oraz z 2011r. Nr 34, poz. 170
i Nr 94, poz. 549.
2)
Niniejsze zarządzenie było poprzedzone:
Obwieszczeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 16 stycznia
2002r. w sprawie ustalenia wykazu rezerwatów przyrody
utworzonych do dnia 31 grudnia 1998r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 12, poz. 144).
Rezerwat przyrody „Pamięcin” został utworzony zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia
27 paŝdziernika 1972r. w sprawie uznania za rezerwaty
przyrody (M. P. z 1972r. Nr 53, poz. 283), które utraciło moc
obowiązującą z dniem wejścia w şycie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 81

– 7592 –

Poz. 1576
Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 44/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 7 lipca 2011r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Pamięcin”

Wykaz działek ewidencyjnych i adresów leśnych stanowiących rezerwat
Podział administracyjny
Powiat

słubicki

Gmina

Podział geodezyjny
Obręb

Górzyca Pamięcin

Adres leśny zgodny z aktualnym planem urządzania
lasu

Nr działki
ewidencyjnej

RDLP

1/3

-

Własność

Powierzchnia
działki ewidencyjnej
Ha

Skarb Państwa

11,80

Nadleśnictwo Leśnictwo Oddział Pododdział

-

-

-

-

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 81

– 7593 –

Poz. 1576
Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 44/2011

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 81

– 7594 –

Poz. 1577

1577
15 77

ZARZĄDZENIE NR 45/2011
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 7 lipca 2011r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Lemierzyce”
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U.
z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z póŝn. zm.) 1) zarządza się,
co następuje:
§ 1.1. Rezerwat przyrody „Lemierzyce” zwany
dalej „rezerwatem” o łącznej powierzchni 3,32ha,
połoşony na terenie gminy Słońsk w powiecie sulęcińskim w województwie lubuskim.
2. Wykaz działek ewidencyjnych i adresów leśnych wchodzących w skład rezerwatu określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.
3. Przebieg granicy rezerwatu określa mapa
w skali 1:5000, stanowiąca załącznik Nr 2 do zarządzenia.
§ 2. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie
ze względów naukowych i dydaktycznych lasu mieszanego o naturalnym charakterze.
§ 3. Dla rezerwatu ustala się:
1) rodzaj – leśny (L);
2) typ i podtyp:
a) ze względu na dominujący przedmiot ochrony: typ – fitocenotyczny (PFi), podtyp – zbiorowisk leśnych (zl),

b) ze względu na główny typ ekosystemu: typ –
leśny i borowy (EL), podtyp – lasów nizinnych (lni).
§ 4. Bezpośredni nadzór nad rezerwatem sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wlkp.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego2).
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
Jan Rydzanicz
________________________________
1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2009r. Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664, Dz. U. z 2010r.
Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804 oraz z 2011r. Nr 34, poz. 170
i Nr 94, poz. 549.
2)
Niniejsze zarządzenie było poprzedzone:
Obwieszczeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 16 stycznia
2002r. w sprawie ustalenia wykazu rezerwatów przyrody
utworzonych do dnia 31 grudnia 1998r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 12, poz. 144).
Rezerwat przyrody „Lemierzyce” został utworzony zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia
31 marca 1970r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody
(M. P. z 1970r. Nr 12, poz. 105), które utraciło moc obowiązującą z dniem wejścia w şycie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 81

– 7595 –

Poz. 1577
Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 45/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 7 lipca 2011r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Lemierzyce”

Wykaz działek ewidencyjnych i adresów leśnych stanowiących rezerwat
Podział administracyjny
Powiat

sulęciński

Gmina

Słońs
k

Podział geodezyjny
Obręb

Lemierzyce

Nr działki
ewidencyjnej

3/15

Adres leśny zgodny z aktualnym planem urządzania lasu
RDLP

Szczecin

Nadleśnictwo

Ośno Lubuskie

Leśnictwo

Lemierzyce

Oddział

3

Własność

Powierzchnia działki
ewidencyjnej
Ha

Skarb
Państwa
w zarządzie PGL Lasy Państwowe

3,32

Pododdział

c

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 81

– 7596 –

Poz. 1577
Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 45/2011

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 81

– 7597 –

Poz. 1578

1578
15 78

ZARZĄDZENIE NR 46/2011
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 7 lipca 2011r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Czaplisko”
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U.
z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z póŝn. zm.)1) zarządza się,
co następuje:
§ 1. 1. Rezerwat przyrody „Czaplisko” zwany dalej „rezerwatem” o łącznej powierzchni 2,85ha, połoşony na terenie gminy Drezdenko w powiecie
strzelecko-drezdeneckim w województwie lubuskim.
2. Wykaz działek ewidencyjnych i adresów leśnych wchodzących w skład rezerwatu określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.
3. Przebieg granicy rezerwatu określa mapa
w skali 1:5000, stanowiąca załącznik Nr 2 do zarządzenia.
§ 2. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie
ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu
boru sosnowego naturalnego pochodzenia.
§ 3. Dla rezerwatu ustala się:
1) rodzaj – leśny (L);
2) typ i podtyp:
a) ze względu na dominujący przedmiot ochrony: typ – fitocenotyczny (PFi), podtyp: zbiorowisk leśnych (zl),

b) ze względu na główny typ ekosystemu: typ –
leśny i borowy (EL), podtyp – borów nizinnych (bni).
§ 4. Bezpośredni nadzór nad rezerwatem sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wlkp.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego2).
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
Jan Rydzanicz
__________________________________________
1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2009r. Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664, Dz. U. z 2010r.
Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804 oraz z 2011r. Nr 34, poz. 170
i Nr 94, poz. 549.
2)
Niniejsze zarządzenie było poprzedzone:
Obwieszczeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 16 stycznia
2002r. w sprawie ustalenia wykazu rezerwatów przyrody
utworzonych do dnia 31 grudnia 1998r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 12, poz. 144).
Rezerwat przyrody „Czaplisko” został utworzony zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia
14 września 1959r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (M. P. z 1959r. Nr 87, poz. 465), które utraciło moc obowiązującą z dniem wejścia w şycie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 81

– 7598 –

Poz. 1578
Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 46/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 7 lipca 2011r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Czaplisko”

Wykaz działek ewidencyjnych i adresów leśnych stanowiących rezerwat
Podział administracyjny
Powiat

strzeleckodrezdenecki

Gmina

Drezdenko

Podział geodezyjny
Obręb

Gościm

Nr działki
ewidencyjnej

926(cz)

Adres leśny zgodny z aktualnym planem urządzania
lasu
RDLP

Szczecin

Nadleśnictwo

Karwin

Leśnictwo

Kościelec

Oddział

262

Własność

Powierzchnia działki
ewidencyjnej
Ha

Skarb
Państwa
w zarządzie PGL Lasy Państwowe

2,85

Pododdział

c

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 81

– 7599 –

Poz. 1578
Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 46/2011

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 81

– 7600 –

Poz. 1579

1579
15 79

ZARZĄDZENIE NR 47/2011
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 7 lipca 2011r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Łabędziniec”
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U.
z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z póŝn. zm.) 1) zarządza się,
co następuje:
§ 1. 1. Rezerwat przyrody „Łabędziniec” zwany
dalej "rezerwatem" o łącznej powierzchni 2,90ha,
połoşony na terenie gminy Drezdenko w powiecie
strzelecko-drezdeneckim w województwie lubuskim.
2. Wykaz działek ewidencyjnych i adresów leśnych wchodzących w skład rezerwatu określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.
3. Przebieg granicy rezerwatu określa mapa
w skali 1:5000, stanowiąca załącznik Nr 2 do zarządzenia.
§ 2. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie
ze względów naukowych i dydaktycznych siedlisk
stanowiących miejsce rozrodu i przebywania ptactwa wodno-błotnego.
§ 3. Dla rezerwatu ustala się:
1) rodzaj - faunistyczny (Fn);
2) typ i podtyp:
a) ze względu na dominujący przedmiot ochrony: typ – faunistyczny (PFn), podtyp: ptaków
(pt),

§ 4. Bezpośredni nadzór nad rezerwatem sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wlkp.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego2).
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
Jan Rydzanicz
___________________________________________
1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2009r. Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664, Dz. U. z 2010r.
Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804 oraz z 2011r. Nr 34, poz. 170
i Nr 94, poz. 549.
2)
Niniejsze zarządzenie było poprzedzone:
Obwieszczeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 16 stycznia
2002r. w sprawie ustalenia wykazu rezerwatów przyrody
utworzonych do dnia 31 grudnia 1998r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 12, poz. 144).
Rezerwat przyrody „Łabędziniec” został utworzony zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia
14 września 1959r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (M. P. z 1959r. Nr 87, poz. 463), które utraciło moc obowiązującą z dniem wejścia w şycie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.
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Poz. 1579
Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 47/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 7 lipca 2011r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Łabędziniec”

Wykaz działek ewidencyjnych i adresów leśnych stanowiących rezerwat
Podział administracyjny
Powiat

strzeleckodrezdenecki

strzeleckodrezdenecki

strzeleckodrezdenecki

strzeleckodrezdenecki

strzeleckodrezdenecki

Gmina

Drezdenko

Drezdenko

Drezdenko

Drezdenko

Drezdenko

Podział geodezyjny
Obręb

Gościm

Gościm

Gościm

Gościm

Gościm

Nr działki
ewidencyjnej

193/1

193/2

193/3

193/4

193/5

Adres leśny zgodny z aktualnym planem urządzania
lasu
RDLP

Szczecin

Szczecin

Szczecin

Szczecin

Szczecin

Nadleśnictwo

Karwin

Karwin

Karwin

Karwin

Karwin

Leśnictwo

Solecko

Solecko

Solecko

Solecko

Solecko

Oddział

193

193

193

193

193

Własność

Powierzchnia działki
ewidencyjnej
Ha

a

Skarb
Państwa
w zarządzie PGL Lasy Państwowe

0,17

b

Skarb
Państwa
w zarządzie PGL Lasy Państwowe

0,31

c

Skarb
Państwa
w zarządzie PGL Lasy Państwowe

2,22

d

Skarb
Państwa
w zarządzie PGL Lasy Państwowe

0,05

f

Skarb
Państwa
w zarządzie PGL Lasy Państwowe

0,15

Pododdział
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Poz. 1579
Załącznik Nr 2
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1580
15 80

ZARZĄDZENIE NR 48/2011
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 8 lipca 2011r.
w sprawie rezerwatu przyrody "Czaplenice"
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U.
z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z póŝn. zm.) 1) zarządza się,
co następuje:
§ 1. 1. Rezerwat przyrody „Czaplenice” zwany
dalej „rezerwatem” o łącznej powierzchni 7,59ha,
połoşony na terenie gminy Drezdenko w powiecie
strzelecko-drezdeneckim w województwie lubuskim.
2. Wykaz działek ewidencyjnych i adresów leśnych wchodzących w skład rezerwatu określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.
3. Przebieg granicy rezerwatu określa mapa
w skali 1:5000, stanowiąca załącznik Nr 2 do zarządzenia.
§ 2. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie
ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu
boru sosnowego naturalnego pochodzenia.
§ 3. Dla rezerwatu ustala się:
1) rodzaj – leśny (L);
2) typ i podtyp:
a) ze względu na dominujący przedmiot ochrony: typ – fitocenotyczny (PFi), podtyp: zbiorowisk leśnych (zl),

b) ze względu na główny typ ekosystemu: typ –
leśny i borowy (EL), podtyp – borów nizinnych (bni).
§ 4. Bezpośredni nadzór nad rezerwatem sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wlkp.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego 2).
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
Jan Rydzanicz
_________________________________________
1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2009r. Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664, Dz. U. z 2010r.
Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804 oraz z 2011r. Nr 34, poz. 170
i Nr 94, poz. 549.
2)
Niniejsze zarządzenie było poprzedzone:
Obwieszczeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 16 stycznia
2002r. w sprawie ustalenia wykazu rezerwatów przyrody
utworzonych do dnia 31 grudnia 1998r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 12, poz. 144).
Rezerwat przyrody „Czaplenice” został utworzony zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia
14 września 1959r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (M. P. z 1959r. Nr 83, poz. 439), które utraciło moc obowiązującą z dniem wejścia w şycie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.
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Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 48/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 7 lipca 2011r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Czaplenice”

Wykaz działek ewidencyjnych i adresów leśnych stanowiących rezerwat
Podział administracyjny
Powiat

strzeleckodrezdenecki

Gmina

Drezdenko

Podział geodezyjny
Obręb

Gościm

Nr działki
ewidencyjnej

165(cz)

Adres leśny zgodny z aktualnym planem urządzania
lasu
RDLP

Szczecin

Nadleśnictwo

Karwin

Leśnictwo

Solecko

Oddział

165

Własność

Powierzchnia działki
ewidencyjnej
Ha

Skarb
Państwa
w zarządzie PGL Lasy Państwowe

7,59

Pododdział

c, d, f
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ZARZĄDZENIE NR 49/2011
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 7 lipca 2011r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Morenowy Las”
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U.
z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z póŝn. zm.) 1) zarządza się,
co następuje:
§ 1. 1. Rezerwat przyrody „Morenowy Las” zwany dalej „rezerwatem” o łącznej powierzchni
21,05ha, połoşony na terenie gminy Witnica, w powiecie gorzowskim w województwie lubuskim.
2. Wykaz działek ewidencyjnych i adresów leśnych wchodzących w skład rezerwatu określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.
3. Przebieg granicy rezerwatu określa mapa
w skali 1:5000, stanowiąca załącznik Nr 2 do zarządzenia.
§ 2. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie
ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu
lasu o charakterze grądu środkowoeuropejskiego
i şyznej buczyny nişowej.
§ 3. Dla rezerwatu ustala się:
1) rodzaj - leśny (L);
2) typ i podtyp:
a) ze względu na dominujący przedmiot ochrony: typ – fitocenotyczny (PFi), podtyp: zbiorowisk leśnych (zl),

b) ze względu na główny typ ekosystemu: typ –
leśny i borowy (EL), podtyp – lasów nizinnych (lni).
§ 4. Bezpośredni nadzór nad rezerwatem sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wlkp.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego2).
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
Jan Rydzanicz
___________________________________________
1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2009r. Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664, Dz. U. z 2010r.
Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804 oraz z 2011r. Nr 34, poz. 170
i Nr 94, poz. 549.
2)
Niniejsze zarządzenie było poprzedzone:
Obwieszczeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 16 stycznia
2002r. w sprawie ustalenia wykazu rezerwatów przyrody
utworzonych do dnia 31 grudnia 1998r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 12, poz. 144).
Rezerwat Przyrody „Morenowy Las” został utworzony zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego
z dnia 21 maja 1974r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (M. P. z 1974r. Nr 20, poz. 121), które utraciło moc
obowiązującą z dniem wejścia w şycie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.
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Poz. 1581
Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 49/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 7 lipca 2011r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Morenowy Las”

Wykaz działek ewidencyjnych i adresów leśnych stanowiących rezerwat
Podział administracyjny
Powiat

Gmina

gorzowski Witnica

gorzowski Witnica

Podział geodezyjny
Obręb

Nowiny
Wielkie

Nowiny
Wielkie

Nr działki
ewidencyjnej

832(cz)

833(cz)

Własność

Powierzchnia
działki ewidencyjnej
Ha

a

Skarb Państwa
w zarządzie
PGL -Lasy
Państwowe

11,42

a, b, l.
oddz.

Skarb Państwa w
zarządzie
PGL- Lasy
Państwowe

9,63

Adres leśny zgodny z aktualnym planem urządzania lasu
RDLP

Szczecin

Szczecin

Nadleśnictwo Leśnictwo Oddział Pododdział

Bogdaniec

Bogdaniec

Motylewo

Motylewo

257

258
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ZARZĄDZENIE NR 50/2011
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 7 lipca 2011r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Buczyna Łagowska”
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U.
z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z póŝn. zm.) 1) zarządza się,
co następuje:
§ 1. 1. Rezerwat przyrody „Buczyna Łagowska”
zwany dalej „rezerwatem” o łącznej powierzchni
115,86ha, połoşony na terenie gminy Sulęcin,
w powiecie sulęcińskim w województwie lubuskim.
2. Wykaz działek ewidencyjnych i adresów leśnych wchodzących w skład rezerwatu określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.
3. Przebieg granicy rezerwatu określa mapa
w skali 1:10 000, stanowiąca załącznik Nr 2 do zarządzenia.
§ 2. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie
ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych fragmentu lasu bukowego na krańcu jego
naturalnego zasięgu, z domieszką innych gatunków
drzew.
§ 3. Dla rezerwatu ustala się:
1) rodzaj – leśny (L);
2) typ i podtyp:
a) ze względu na dominujący przedmiot ochrony: typ – fitocenotyczny (PFi), podtyp: zbiorowisk leśnych (zl),

b) ze względu na główny typ ekosystemu: typ –
leśny i borowy (EL), podtyp – lasów nizinnych (lni).
§ 4. Bezpośredni nadzór nad rezerwatem sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wlkp.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego2).
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
Jan Rydzanicz
_________________________________________
1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2009r. Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664, Dz. U. z 2010r.
Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804 oraz z 2011r. Nr 34, poz. 170
i Nr 94, poz. 549.
2)
Niniejsze zarządzenie było poprzedzone:
Obwieszczeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 16 stycznia
2002r. w sprawie ustalenia wykazu rezerwatów przyrody
utworzonych do dnia 31 grudnia 1998r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 12, poz. 144).
Rezerwat przyrody „Buczyna Łagowska” został utworzony
zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego
z dnia 4 listopada 1968r. w sprawie uznania za rezerwat
przyrody (M. P. z 1968r. Nr 50, poz. 347), które utraciło moc
obowiązującą z dniem wejścia w şycie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.
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Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 50/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 7 lipca 2011r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Buczyna Łagowska”
Wykaz działek ewidencyjnych i adresów leśnych stanowiących rezerwat
Podział administracyjny
Powiat

Gmina

sulęciński

Sulęcin

sulęciński

Sulęcin

sulęciński

Sulęcin

sulęciński

Sulęcin

sulęciński

Sulęcin

Podział geodezyjny

Adres leśny zgodny z aktualnym planem urządzania lasu
Własność

Obręb

Wielowieś

Wielowieś

Wielowieś

Wielowieś

Wielowieś

Nr działki
ewidencyjnej

RDLP

9006

Zielona
Góra

9007/1(cz)

Zielona
Góra

9008/1(cz)

Zielona
Góra

9018

Zielona
Góra

9019

Zielona
Góra

Nadleśnictwo Leśnictwo Oddział Pododdział

Świebodzin

Świebodzin

Świebodzin

Świebodzin

Świebodzin

Długoszyn

Długoszyn

Długoszyn

Długoszyn

Długoszyn

Powierzchnia
działki ewidencyjnej
Ha

6

Skarb
a, b, c, d, Państwa
a, -b, -c -d, w zarządzie
-f, -g
PGL -Lasy
Państwowe

24,16

7

a, b, g, j, a, -b, -c, -d,
-f, -g, -h, -i,
-j, -k, -l, -m

Skarb
Państwa w
zarządzie
PGL- Lasy
Państwowe

33,78

8

h, i, -a, -b

Skarb
Państwa w
zarządzie
PGL – Lasy
Państwowe

14,17

18

a, b, -a, -b,
-c

Skarb
Państwa w
zarządzie
PGL – Lasy
Państwowe

21,56

19

a, -a, -b, -c,
-d, -f, -g, h, -i, -j, -k

Skarb
Państwa w
zarządzie
PGL – Lasy
Państwowe

22,19
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UCHWAŁA NR VIII/51/2011
RADY MIASTA ŻAGAŃ
z dnia 26 maja 2011r.
w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów uczniom szkół i absolwentom gimnazjów, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Żagań o statusie miejskim
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zmianami), uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się zasady i warunki przyznawania
stypendiów za wybitne osiągnięcia w dziedzinie
nauki, kultury i sztuki oraz w sporcie dla uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów oraz absolwentów
gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Şagań o statusie miejskim.
§ 2. 1. Stypendium przyznawane jest na wniosek
dyrektora szkoły lub na wniosek rodzica.
2. Wniosek naleşy złoşyć według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
3. Do wniosku o przyznanie stypendium naleşy
dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem), o których mowa w § 5, 6 i 7.
4. Wniosek składa się do Burmistrza Miasta Şagań.
5. Termin składania wniosków upływa w dniu
30 czerwca danego roku.
§ 3. 1. Decyzję w sprawie przyznania stypendium, jego rodzaju, wysokości i okresu obowiązywania podejmie Burmistrz Miasta Şagań po uzyskaniu opinii Komisji Stypendialnej, w zaleşności od
wysokości środków finansowych zabezpieczonych
na ten cel w budşecie gminy oraz liczby wniosków
spełniających kryteria.
2. Komisja Stypendialna, o której mowa w ust. 1,
zostanie powołana przez Burmistrza Miasta Şagań
w drodze zarządzenia.
§ 4. 1. Środki finansowe na stypendia zabezpiecza się corocznie w uchwale budşetowej Gminy Şagań o statusie miejskim.
2. Stypendium przyznaje się w ustalonej kwocie
wypłacanej jednorazowo lub jako świadczenie okresowe.
3. Stypendium okresowe przyznawane jest jako
stypendium I lub II stopnia, na okres nie dłuşszy niş
10 m-cy w roku szkolnym, począwszy od 1 września
danego roku.
4. Stypendium moşe być wypłacone w formie
gotówkowej lub na wskazane konto.

Stypendium za osiągnięcia w dziedzinie nauki
§ 5. 1. Stypendium I stopnia moşe otrzymać
uczeń lub absolwent gimnazjum przez rok od ukończenia szkoły, który w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium został laureatem wojewódzkich konkursów przedmiotowych lub interdyscyplinarnych, organizowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz
sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów
i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 z póŝn. zmianami).
2. Stypendium II stopnia moşe otrzymać uczeń
lub absolwent gimnazjum przez rok od ukończenia
szkoły, który w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium został finalistą wojewódzkich
konkursów przedmiotowych lub interdyscyplinarnych, organizowanych zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 z póŝn. zmianami).
Stypendium za osiągnięcia w dziedzinie kultury
i sztuki
§ 6. 1. Stypendium I stopnia moşe otrzymać
uczeń lub absolwent gimnazjum przez rok od ukończenia szkoły, który w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium został laureatem wojewódzkich konkursów interdyscyplinarnych lub tematycznych z dziedziny kultury i sztuki, organizowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r.
w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13,
poz. 125 z póŝn. zmianami).
2. Stypendium II stopnia moşe otrzymać uczeń
lub absolwent gimnazjum przez rok od ukończenia
szkoły, który w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium został finalistą wojewódzkich
konkursów interdyscyplinarnych lub tematycznych
z dziedziny kultury i sztuki, organizowanych zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów,
turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 z póŝn.
zmianami).
Stypendium za osiągnięcia w sporcie
§ 7. 1. Stypendium I stopnia moşe otrzymać
uczeń lub absolwent gimnazjum przez rok od ukończenia szkoły, który w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium został finalistą między-
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narodowych lub krajowych mistrzostw sportowych
w dyscyplinach objętych krajowym systemem
współzawodnictwa sportowego (w swojej kategorii
wiekowej).

za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury
i sztuki bądŝ w sporcie, jeşeli stypendysta został
skreślony z listy uczniów lub dopuścił się naruszenia
powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Stypendium II stopnia moşe otrzymać uczeń
lub absolwent gimnazjum przez rok od ukończenia
szkoły, który w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium został medalistą zawodów sportowych na szczeblu wojewódzkim w dyscyplinach
objętych krajowym systemem współzawodnictwa
sportowego (w swojej kategorii wiekowej) oraz
uczestnicy zawodów sportowych na poziomie co
najmniej ćwierćfinału Mistrzostw Polski w dyscyplinach objętych krajowym systemem współzawodnictwa sportowego (w swojej kategorii wiekowej).

2. O zaistnieniu okoliczności powodujących
wstrzymanie wypłaty stypendium wnioskodawca
winien niezwłocznie powiadomić Burmistrza Miasta
Şagań.

3. Wykaz dyscyplin objętych krajowym systemem współzawodnictwa sportowego ustala Polska
Federacja Sportu Młodzieşowego.
4. Stypendium moşe być cofnięte po pierwszym
semestrze nauki w roku szkolnym, na który je przyznano, jeşeli stypendysta przestanie realizować działania, za które stypendium otrzymał.
§ 8. W innych uzasadnionych przypadkach, nie
wymienionych w § 5, 6 i 7, Burmistrz moşe przyznać
jednorazowe lub okresowe stypendium za wybitne
osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sztuki oraz
w sporcie.
§ 9. 1. Burmistrz Miasta Şagań w uzasadnionych
przypadkach moşe wstrzymać wypłatę stypendium

3. Wstrzymanie wypłaty stypendium obowiązuje
od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu powstania okoliczności, o których mowa
w ust. 1.
§ 10. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/137/2005
Rady Miasta Şagań z dnia 29 grudnia 2005r.
w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendium oraz nagrody wybitnym uczniom szkół i absolwentom gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Şagań o statusie miejskim
z póŝniejszymi zmianami.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Şagań.
§ 12. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Wiceprzewodniczący Rady
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Załącznik
do uchwały Nr VIII/51/2011
Rady Miasta Żagań
z dnia 26 maja 2011r.

Dane wnioskodawcy
Data ………………..….…………….

Burmistrz Miasta Şagań
WNIOSEK
o przyznanie stypendium Burmistrza Miasta Żagań za wybitne osiągnięcia w dziedzinie
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
(wpisać odpowiednio: nauki, kultury i sztuki, sporcie)

1. Imię i nazwisko ucznia ………………………………………………………………………………………………..……..
2. Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………………………………………
3. Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………………………….
4. Nazwa szkoły, do której uczeń uczęszcza (której jest absolwentem) ………………………………….……………
……………………………………………….……………………………………………………………………………………..
5. Wyszczególnienie osiągnięć:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Opinia dyrektora szkoły
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Opinia wychowawcy (w przypadku stypendium za osiągnięcia w dziedzinie nauki)
………………………………………………………………………………..…………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. Opinia trenera (w przypadku stypendium za osiągnięcia w sporcie)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. Opinia opiekuna (w przypadku stypendium za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
11. Wykaz załączonych dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata:
1) ………………………………………
2) ………………………………………
3) ………………………………………
……………………………………………
(podpis wnioskodawcy)
15 83
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UCHWAŁA NR VIII/52/2011
RADY MIASTA ŻAGAŃ
z dnia 26 maja 2011r.
w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Żagań
o statusie miejskim
Działając na podstawie art. 14 ust. 5, w związku
z art. 5c pkt 1 i art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 ze zmianami), uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się wysokość opłat za świadczenia
wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, w rozumieniu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia
2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. Nr 4,
poz. 17), w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Şagań o statusie miejskim.
§ 2. Świadczenia udzielane przez przedszkola
publiczne prowadzone przez Gminę Şagań o statusie miejskim zwane dalej „przedszkolami”, obejmujące podstawę programową wychowania przedszkolnego, realizowane są bezpłatnie w wymiarze
5 godzin dziennie, na zasadach określonych w statucie przedszkola.
§ 3. 1. Świadczenia przedszkoli, wykraczające
poza realizację podstawy programowej wychowania
przedszkolnego, są odpłatne.
2. W trakcie jednej godziny świadczeń opiekuńczo-wychowawczych poza podstawą programową
udzielanych przez przedszkola, realizowana jest
opieka i zajęcia wspierające prawidłowy rozwój
dziecka, zawierające w szczególności:
1) działania opiekuńcze i bytowe dostosowane do
wieku, potrzeb i moşliwości dziecka, zapewniające mu bezpieczne funkcjonowanie podczas
zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem,
2) zajęcia przygotowujące dzieci do udziału
w konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych o zasięgu lokalnym, regionalnym, poza danym przedszkolem,
3) zajęć umoşliwiających realizację programów
autorskich i innowacji poszerzających podstawę programową,
4) gier i zabaw dostosowanych do wieku i moşliwości dziecka.
3. Za kaşdą rozpoczętą godzinę świadczeń opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ust. 2,
udzielanych w czasie godzin pracy przedszkola,
ustala się opłatę w wysokości 0,21% minimalnego

wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie
z ustawą z dnia 10 paŝdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002r. Nr 200,
poz. 1679 ze zmianami), ogłaszanego w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów na dany rok
kalendarzowy.
4. Opłata, o której mowa w ust. 3 pobierana jest
po zakończeniu kaşdego miesiąca, na zasadach
określonych przez Dyrektora przedszkola w uzgodnieniu z Radą Rodziców.
§ 4. W opłatach, o których mowa w § 3 ust. 3
przysługują ulgi:
1) jeşeli do przedszkola uczęszcza więcej niş jedno
dziecko z danej rodziny opłata, o której mowa
w § 3 ust. 3 ulega obnişeniu o 50% na drugie
dziecko, 100% na trzecie i kaşde kolejne dziecko
uczęszczające do przedszkola – na okres całego
roku szkolnego;
2) na pisemny uzasadniony wniosek rodzica
(opiekuna prawnego) przyznawana przez dyrektora przedszkola, jeşeli:
a) rodzice (opiekunowie prawni) wykazują dochód mniejszy niş „kryterium dochodowe na
osobę w rodzinie” w rozumieniu ustawy
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 tekst jednolity z póŝn. zm.) – moşliwość udzielenia ulgi
do 50% opłaty, o której mowa w § 3 ust. 3
– na okres 3 miesięcy. W razie potrzeby po
upływie 3 miesięcy rodzic (opiekun prawny)
moşe wystąpić z ponownym wnioskiem
o udzielenie ulgi na okres kolejnych 3 miesięcy,
b) rodzice (opiekunowie prawni) pozostają
w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym – moşliwość udzielenia ulgi do 100% opłaty, o której mowa
w § 3 ust. 3 na okres nie dłuşszy niş 3 miesiące. W razie potrzeby po upływie 3 miesięcy
rodzic (opiekun prawny) moşe wystąpić
z ponownym wnioskiem o udzielenie ulgi na
okres kolejnych 3 miesięcy,
c) dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności, moşliwość udzielenia ulgi
w opłacie, o której mowa w § 3 ust. 3 maksymalne do 50% tej opłaty.
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§ 5. Traci moc uchwała Nr XLIV/132/2009 Rady
Miasta Şagań z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w miejskim przedszkolu.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Şagań oraz dyrektorom miejskich
przedszkoli.

Wiceprzewodniczący Rady
Stanisław Piniuta

===================================================================================
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UCHWAŁA NR VIII/56/2011
RADY MIASTA ŻAGAŃ
z dnia 26 maja 2011r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Żagań Nr VI/32/2011 z dnia 31.03.2011 dotyczącej określenia trybu
i zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
oraz art. 81 w zw. z art. 77 ustawy z dnia 23 lipca
2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) uchwala
się, co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Miasta Şagań Nr VI/32/2011
z dnia 31.03.2011 w sprawie określenia trybu i zasad
udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków wprowadza się następujące zmiany:

23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568 ze
zm.)”.
2. W § 3 uchyla się ustęp 2 i 3.
3. W § 9 ust. 1 uchyla się punkt 4.
4. W § 11 uchyla się ustęp 4.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Şagań.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

1. Wstęp do uchwały otrzymuje brzmienie:

Wiceprzewodniczący Rady
Stanisław Piniuta

„Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 81 w zw. z art. 77 ustawy z dnia
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UCHWAŁA NR IX/76/11
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH
z dnia 10 czerwca 2011r.
w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzozie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zmiany:
Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28,

poz. 142, Nr 28, poz. 146 i Nr 106, poz. 675) oraz
art. 59 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572; zmiany: Dz. U. z 2004r. Nr 273,
poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005r. Nr 17,
poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131,
poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104;
z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532
i Nr 227, poz. 1658; z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80,
poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180,
poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292; z 2008r. Nr 70,
poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370
i Nr 235, poz. 1618; z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31,
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poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219,
poz. 1705 oraz z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54,
poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991) uchwala się, co następuje:
§ 1. Likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2011 roku
Publiczną Szkołę Podstawową w Brzozie.
§ 2. Obwód zlikwidowanej szkoły przejmuje Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzelcach Krajeńskich.

Poz. 1586, 1587

§ 3. Uczniom zlikwidowanej szkoły zapewnia się
kontynuowanie nauki w Publicznej Szkole Podstawowej w Strzelcach Krajeńskich.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi
w şycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Grochala

===================================================================================
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UCHWAŁA NR XI/68/11
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia 14 czerwca 2011r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/54/03 z dnia 17 czerwca 2003r. w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
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, Nr 28,
poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz
art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca
2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst
jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 ze zm. Dz. U.
z 2004r. Nr 281, poz. 2783 i poz. 2786, Dz. U. z 2006r.
Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193,
Nr 249, poz. 1833, Dz. U. z 2007r. Nr 128, poz. 902,
Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2010r. Nr 3, poz. 13),
uchwala się co następuje:

z 2011r. Nr 26, poz. 543) wprowadza się następujące
zmiany:

§ 1. W uchwale Nr VIII/54/03 Rady Miejskiej
w Lubsku z dnia 17 czerwca 2003r. w sprawie zasad
wynajmowania lokali chodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (Dz. Urz. Woj. Lubus.
z 2003r. Nr 40, poz. 763, ze zm. Dz. Urz. Woj. Lubus.
z 2008r. Nr 49, poz. 909, Dz. Urz. Woj. Lubus.

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

1. § 4 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie
„Umowa najmu lokalu na czas nieoznaczony
moşe być zawarta z osobami, które:
1) zamieszkują w granicach administracyjnych
gminy,
2) posiadają dochód na jednego członka rodziny
ubiegającej się o najem lokalu mieszkalnego
z zasobów gminy, który nie przekracza 200%
najnişszej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym a 150% w gospodarstwie wieloosobowym.”
2. W § 5 zmienianej uchwały uchyla się ust. 2
i ust. 3.
3. W § 8 ust. 2 zmienianej uchwały uchyla się
pkt 1.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubska.

Przewodniczący Rady
Andrzej Tomiałowicz
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UCHWAŁA NR XI/73/11
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia 14 czerwca 2011r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/279/09 z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie regulaminu udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubsko
Na podstawie art. 90f 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 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, Dz. U.
z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127,
poz. 857, Nr 148, poz. 991.) Rada Miejska w Lubsku
uchwala, co następuje:

terenie Gminy Lubsko, (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2009r.
Nr 83, poz. 1112) wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/279/09 Rady Miejskiej
w Lubsku z dnia 22 czerwca 2009 roku, w sprawie
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na

Przewodniczący Rady
Andrzej Tomiałowicz

1) w § 7 zmienianej uchwały uchyla się ust. 3,
2) zmienia się treść załącznika Nr 1, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały,
3) zmienia się treść załącznika Nr 2, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubska.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XI/73/11
Rady Miejskiej w Lubsku
z dnia 14 czerwca 2011r.
Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Lubsku Nr XI/73/11 z dnia
14 czerwca 2011r.
Lubsko, dnia………...........

Burmistrz Lubska
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
WS.4462.

.
Wniosek
o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Lubsko na rok szkolny ............../..............

Wniosek składa 1
rodzic ucznia*/pełnoletni uczeń* /dyrektor szkoły lub placówki do której uczęszcza uczeń*
1. Dane osobowe wnioskodawcy
Nazwisko
Imiona
Adres zamieszkania
Telefon kontaktowy
2. Dane osobowe ucznia*/słuchacza*/wychowanka
Nazwisko
Imiona
Adres zamieszkania
Data i miejsce urodzenia
Imię i nazwisko ojca
Imię i nazwisko matki
3. Informacja o szkole
Nazwa szkoły
Typ szkoły
Adres
4. Dane dotyczące gospodarstwa domowego
Oświadczam, şe moja rodzina składa się z nişej wymienionych osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.

Imię i nazwisko

Stopień pokrewieństwa
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5. Sytuacja rodzinna ucznia.
Lp.
Ŝródła miesięcznego dochodu rodziny uzyskanego w miesiącu poprzedzającym miesiąc złoşenia wniosku 2.
1.
Wynagrodzenie ze stosunku pracy
2.
Świadczenia rodzinne:
b)
zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
c)
zasiłek pielęgnacyjny
d)
świadczenie pielęgnacyjne
3.
Renta ...........................
4.
Emerytura
5.
Zasiłek z pomocy społecznej
a) celowe i specjalnie
b) zasiłek stały
c) zasiłek okresowy
6.
Dochody z gospodarstwa rolnego
7.
8.
a)
b)
9.
10
11.

12.

Zasiłek dla bezrobotnych
Pozarolnicza działalność gospodarcza:
opodatkowana na zasadach ogólnych
opodatkowana na zasadach zryczałtowanych
Zaliczka alimentacyjna
Alimenty
Inne dochody:
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
Łączny dochód.

13.

Liczba osób w rodzinie

14.

Dochód na jedną osobę w rodzinie

Poz. 1588

Kwota miesięcznego
dochodu (netto)
...................zł......gr
...................zł......gr
...................zł......gr
...................zł......gr

...................zł......gr
...................zł......gr
...................zł......gr
...................zł......gr
...................zł......gr
...................zł......gr
...................zł......gr
...................zł......gr
...................zł......gr
...................zł......gr
...................zł......gr
...................zł......gr
...................zł......gr
...................zł......gr
....................
...................zł......gr

6. Przyczyny wystąpienia z wnioskiem o przyznanie pomocy materialnej stypendium szkolnego (zaznaczyć
właściwe x).
Bezrobocie











Niepełnosprawność
Cięşka lub długotrwała choroba
Alkoholizm
Narkomania
Rodzina niepełna
Wielodzietność
Brak umiejętności wypełnienia funkcji opiekuńczo - wychowawczych
Inne jakie: ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
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7. Wniosek dotyczy następującej formy : (wniosek moşe być udzielony w jednej
lub kilku formach); (naleşy zaznaczyć wybrane formy stawiając znak X)






całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych,
wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a takşe udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą
pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym
całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (w przypadkach o których mowa w art. 90d ust.4)
Inna, (wymienić jaka?)........................................................................................
8. Uzasadnienie wniosku

.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

9. Oświadczenia
1.
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, şe:
a)
powyşsze dane są prawdziwe,
b)
zapoznałem się z warunkami uprawniającymi do stypendium szkolnego,
c)
niezwłocznie powiadomię Urząd Miejski w Lubsku o ustaniu przyczyn, które
stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

(podpis wnioskodawcy)
10. W załączeniu przedkładam odpowiednie dokumenty potwierdzające dochody rodziny.
Lp.

Rodzaj dokumentu

Ilość sztuk

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Razem ilość załączników
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(podpis wnioskodawcy)
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(data wypełnienia wniosku)

Pouczenie:(Wypełnić drukowanymi literami * - niepotrzebne skreślić):
1. Wniosek mogą złoşyć: rodzice ucznia, pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły/kolegium.
2. Za dochód uwaşa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złoşenie wniosku lub
w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złoşony. Miesięczna wysokość dochodu
na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie moşe być większa niş
kwota o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64,
poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703 z póŝn. zm.).
3. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 paŝdziernika danego roku szkolnego art. 90 n ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póŝn. zm.).
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI/73/11
Rady Miejskiej w Lubsku
z dnia 14 czerwca 2011r.
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubsku Nr XI/73/11
z dnia 14 czerwca 2011r.
Lubsko, dnia ...........................................

Burmistrz Lubska
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
WS.4461
Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lubsko
Wniosek składa 1
rodzic ucznia*/pełnoletni uczeń* /dyrektor szkoły lub placówki do której uczęszcza uczeń*
1. Dane osobowe wnioskodawcy
Nazwisko
Imiona
Adres zamieszkania
Telefon kontaktowy
1. Dane osobowe ucznia*/ słuchacza*/wychowanka
Nazwisko
Imiona
Adres zamieszkania
Data i miejsce urodzenia
Imię i nazwisko ojca
Imię i nazwisko matki
3. Informacja o szkole
Nazwa szkoły
Typ szkoły
Adres
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4. Przyczyny wystąpienia z wnioskiem o przyznanie zasiłku szkolnego nie dłużej niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia.
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

5. Uzasadnienie wniosku w szczególności zdarzenia losowego które miało wpływ na pogorszenie sytuacji
materialnej.

.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
6. Wniosek dotyczy następującej formy : (wniosek moşe być udzielony w jednej lub kilku formach); (naleşy
zaznaczyć wybrane formy stawiając znak X)




świadczenie pienięşne na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym
pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym

7. Oświadczenia
1.
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych oświadczam,
że:
a)
powyşsze dane są prawdziwe,
b)
zapoznałem się z warunkami uprawniającymi do zasiłku szkolnego,
c)
niezwłocznie powiadomię Urząd Miejski w Lubsku o ustaniu przyczyn, które
stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

(podpis wnioskodawcy)
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8. W załączeniu przedkładam odpowiednie dokumenty
Lp.

Rodzaj dokumentu

Ilość sztuk

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Razem ilość załączników

(podpis wnioskodawcy)

(data wypełnienia wniosku)

Pouczenie:(Wypełnić drukowanymi literami * - niepotrzebne skreślić)
Wniosek mogą złoşyć: rodzice ucznia, pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły/kolegium.
15 88
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UCHWAŁA NR X/57/11
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM
z dnia 14 czerwca 2011r.
w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Nowogród
Bobrzański
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca
1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tj. Dz. U. z 2010r.
Nr 176, poz. 1190 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmiany opisu granic okręgów
wyborczego Nr 2 i 3 utworzonych na terenie Gminy
Nowogród Bobrzański uchwałą Nr XXVIII/205/02
Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia
26 czerwca 2002r. w sprawie utworzenia okręgów
wyborczych, poprzez dopisanie numeracji porządkowej budynków połoşonych przy ulicy 9 Maja
w następujący sposób:
1) Okręg Nr 2 - 9 Maja Nr 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F.
2) Okręg Nr 3 - 9 Maja Nr 1, 5, 7, 8, 12, 13, 13A,
13B, 13C, 13D, 13E, 13F, 13G, 13H, 15, 16, 17,
19, 21, 23.

§ 2. Wykaz stałych okręgów wyborczych
uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Zielonej Górze.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu Bobrzańskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady
Stefania Jawornicka
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Załącznik
do uchwały Nr X/57/11
Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim
z dnia 14 czerwca 2011r.

Wykaz okręgów wyborczych, ich granic oraz liczba wybieranych radnych w Gminie Nowogród Bobrzański.
Numer
okręgu
Granica okręgu wyborczego
Liczba mandatów
wyborczego
Nowogród Bobrzański
ulice: Bogaczowska, Botaniczna, Budowlańców, Fabryczna, Gimnazjalna, Gwiaŝdzista, Jasna, Kolejowa, Krótka,
Lazurowa, Ogrodowa, Porzeczkowa, Promykowa, Skła1
1
dowa, Słoneczna, Sportowa, Storczykowa, Tęczowa, Unii
Europejskiej, Wesoła, Wędkarzy, Zdrowa, Zielona, Zielonogórska.
Nowogród Bobrzański
ulice: Działkowa, Kościelna, 9 Maja nr 4A, 4B, 4C, 4D, 4E,
2
1
4F, Majowa, Młyńska, Polna, Słowackiego, Świętej Jadwigi, Warsztatowa, Wąska, Witosa, Wodna.
Nowogród Bobrzański
ulice: 9 Maja 1, 5, 7, 8, 12, 13, 13A, 13B, 13C, 13D, 13E,
3
1
13F, 13G, 13H, 15, 16, 17, 19, 21, 23, Reja, Spokojna,
Wiejska.
Nowogród Bobrzański
4
1
ulice: Kościuszki, Rynek, Zacisze, Zamkowa.
Miejscowości:
5
Dobroszów Wielki, Klępina, Podgórzyce, Popowice, Tu1
rów.
Nowogród Bobrzański
ulice: Akacjowa, Borówkowa, Białowicka, Bukowa, Cicha,
Dąbrowskiego, Dębowa, Energetyków, Gajowa, Generała
Waltera, Grunwaldzka, Jodłowa, Kochanowskiego, Łą6
kowa, 1 Maja, 3 Maja, Marcinkowskiego, Modrzewiowa,
1
Nowowiejska, Okręşna, Pocztowa nr 6 i nr 8, Plac Wolności, Rzemieślnicza, Słowicza, Sosnowa, Świerkowa,
Świętego Mikołaja, Tama Kolejowa, Topolowa, Warzywna, Wazów, Willowa.
Nowogród Bobrzański
ulice: Dojazdowa, Do Wodociągów, Parkowa, Pocztowa
7
od nr 1 do nr 5, nr 7, od nr 9 do nr 16, nr 18, Szkolna,
1
Winiary od nr 12 do nr 16.

8

9

10

Nowogród Bobrzański
ulice: Dolina Zielona, Grabowa, Grodzka, Kasztanowa,
Konopnickiej, Kupiecka, Leśna, Lipowa, Mała, Mickiewicza, Miła, Miodowa, Myśliwska, Nadbrzeşna, Nad Stawami, Róşana, Şarska, Şymierskiego.
Nowogród Bobrzański
ulice: Drzewna, Dworcowa, Osiedle Robotnicze, Piaskowa, Pocztowa nr 17, Spacerowa, Winiary od nr 1 do nr
11, Wojska Polskiego.
Miejscowości:
Białowice, Cieszów, Dobroszów Mały, Krzywa, Krzywaniec.

1

1

1
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Miejscowości:
Bogaczów, Krzewiny, Łagoda, Pajęczno, Sterków, Wysoka.
Miejscowości:
Drągowina, Przybymierz, Skibice, Sobolice.
Miejscowości:
Kamionka, Pielice, Pierzwin, Urzuty.
Miejscowości:
Kotowice.
Miejscowości:
Kaczenice, Niwiska.
Razem

1
1
1
1
1
15
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UCHWAŁA NR IX/68/2011
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 16 czerwca 2011r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 33 ust. 2 ustawy
z 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do
lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235), uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się wysokość opłaty za wpis do rejestru şłobków i klubów dziecięcych prowadzących
działalność na terenie Gminy Drezdenko w zaleşności od obowiązującego dla danego roku minimalnego wynagrodzenia za pracę:

niu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.)
z uwzględnieniem ust. 2.
2. Wysokość opłaty obliczonej na podstawie
ust. 1 jest zaokrąglana w górę do pełnych złotych.
3. O wysokości opłaty na dany rok, przy
uwzględnieniu ust. 1 i 2, Burmistrz informuje w formie obwieszczenia ogłaszanego w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

1) od kaşdego wpisu şłobka – 15% minimalnego
wynagrodzenia za pracę obowiązującego w roku dokonywania wpisu,

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

2) od kaşdego wpisu klubu dziecięcego – 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w roku dokonywania wpisu – ustalanego na zasadach i w trybie określonym w ustawie z 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodze-

Przewodniczący Rady
Adam Kołwzan
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UCHWAŁA NR IX/52/11
RADY GMINY ŻARY
z dnia 16 czerwca 2011r.
w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Gminne Przedszkole w Grabiku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
w związku z art. 5c pkt 1 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Usługi świadczone w przedszkolu gminnym
w Grabiku w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej w odrębnych
przepisach, realizowane są bezpłatnie w wymiarze
5 godzin dziennie.
§ 2. 1. Ustala się opłatę za świadczenia udzielane
przez Przedszkole, które wykraczają poza podstawę
programową wychowania przedszkolnego i obejmują zajęcia opiekuńczo – wychowawcze wspierające
prawidłowy rozwój dziecka:
1) dostosowane do wieku, potrzeb i moşliwości
dziecka, zapewniające mu bezpieczne funkcjonowanie podczas zajęć w przedszkolu:
a) przygotowywanie miejsca zabaw, wypoczynku i snu dziecka,
b) nauka samodzielnego korzystania z toalety,
mycia zębów i spoşywania posiłków,
c) nadzór nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych, indywidualnych i grupowych zabaw w pomieszczeniach i na zewnątrz.
2) przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach,
imprezach artystycznych i okolicznościowych,
3) umoşliwiające
skich,

realizację

programów

autor-

4) gry i zabawy dostosowane do wieku i moşliwości dziecka.

2. Wysokość opłaty za jedną godzinę świadczenia, o którym mowa w ust.1, ustala się w wysokości
0,2% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego w odrębnych przepisach.
3. Opłata, o której mowa w ust. 2 wnoszona jest
przez rodziców (opiekunów prawnych) do dnia
10 kaşdego miesiąca następującego po miesiącu,
w którym udzielane są świadczenia.
§ 3. Opłata, o której mowa w § 2 nie obejmuje
kosztów wyşywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych, w szczególności: nauki języków obcych i rytmiki.
§ 4. 1. Rodzice (opiekunowie prawni) w karcie
zgłoszenia dziecka do przedszkola, deklarują dzienną
liczbę godzin korzystania w danym roku szkolnym ze
świadczeń opiekuńczo-wychowawczych, o których
mowa w § 2 ust. 1.
2. Szczegółowy zakres i odpłatność za świadczenia opiekuńczo – wychowawcze, o których mowa
w § 2 ust. 1, określa umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem
(opiekunem prawnym) dziecka przed lub z chwilą
rozpoczęcia uczęszczania dziecka do przedszkola.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Şary.
§ 6. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Kazimierz Ostrowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 81

– 7628 –

Poz. 1592, 1593

1592
15 92

UCHWAŁA NR XI/65/11
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
z dnia 17 czerwca 2011r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym
wymiarze godzin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 42 ust. 7
pkt 3 w związku z art. 91 d. pkt 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r.
Nr 97, poz. 674 ze zm.) uchwala się, co następuje:

wymi w rozumieniu art. 35 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela.

§ 1. 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin zajęć dla nauczycieli realizujących
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla
stanowisk o róşnym tygodniowym obowiązkowym
wymiarze godzin ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, według wzoru:

§ 2. 1. Pensum dla nauczycieli, o których mowa
w § 1 ust. 1, ustala się dla kaşdego indywidualnie
i na jeden rok szkolny. Odpowiedzialnym za prawidłowe ustalenie pensum jest dyrektor placówki zatrudniający nauczyciela.

W = ( x1 + x2 ) : [ ( x1 : y1 ) + ( x2 : y2 ) ]
gdzie:
x1, x2… – oznacza ilość godzin poszczególnych stanowisk przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organizacji szkoły,
y1, y2… – oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych,
wychowawczych
określonych
dla
stanowisk
w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
2. Wymiar, o którym mowa w ust. 1 przyjmuje
się w pełnych godzinach tak, şe godzinę do 0,5 pomija się, a godzinę co najmniej 0,5 przyjmuje za
pełną.

4. Przykładowy sposób naliczania tygodniowego
pensum oraz liczby godzin ponadwymiarowych
stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

2. Do łączenia w ramach etatu zajęć o róşnym
wymiarze pensum moşe dochodzić tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy nie ma moşliwości zastosowania innych rozwiązań przewidzianych przepisami Karty Nauczyciela i wyłącznie pod warunkiem
posiadania przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tomasz Miechowicz

3. Godziny zajęć przydzielone powyşej wymiaru
ustalonego w ust. 1 są godzinami ponadwymiaro-
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UCHWAŁA NR XI/66/11
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
z dnia 17 czerwca 2011r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w przedszkolach i szkołach oraz
ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga i logopedy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 42 ust. 7
pkt 3, w związku z art. 91 „d” pkt 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r.
Nr 97, poz. 674 z póŝn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się treść § 2 ust 2 uchwały
Nr XXIII/139/04 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2004r. w sprawie określenia
zasad i rozmiaru znişek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w przedszkolach i szkołach
oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wy-
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miaru godzin zajęć dla pedagoga i logopedy nadając
brzmienie:

nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela logopedów i psychologów zatrudnionych
w pełnym wymiarze zajęć” wg tabeli:

„Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych prowadzonych przez nauczycieli
Lp.
1.
2.

Stanowisko
Logopeda
Psycholog

Poz. 1593, 1594, 1595

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
22
22

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego.

wództwa Lubuskiego
1 września 2011r.

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

z mocą

obowiązującą

od

Przewodniczący Rady
Tomasz Miechowicz
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UCHWAŁA NR XI/67/11
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
z dnia 17 czerwca 2011r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego
2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U.
z 2011r. Nr 45, poz. 235) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się opłatę z tytułu wpisu do rejestru
şłobków i klubów dziecięcych w wysokości 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego
zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tomasz Miechowicz
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UCHWAŁA NR XI/68/11
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
z dnia 17 czerwca 2011r.
w sprawie zamiaru likwidacji Centrum Artystyczno – Kulturalnego „Zamek” w Krośnie Odrzańskim
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 tekst jednolity z póŝn. zm.)
oraz art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 paŝdziernika
1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 tekst jednolity z póŝn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Wyraşa się zamiar likwidacji instytucji kultury Centrum Artystyczno – Kulturalnego „Zamek”
w Krośnie Odrzańskim.
2. Przyczyną likwidacji jest zamiar połączenia
Centrum Artystyczno – Kulturalnego „Zamek”
z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim w jedną jednostkę organizacyjną.

§ 2. Akt o likwidacji instytucji kultury Centrum
Artystyczno – Kulturalnego „Zamek”, moşe zostać
wydany po upływie 6 miesięcy od daty podania
treści niniejszej uchwały do publicznej wiadomości.
Czynności likwidacyjne zostaną zakończone do dnia
31 grudnia 2011r.
§ 3. Treść uchwały wraz z uzasadnieniem zostanie podania do publicznej wiadomości na stronie
internetowej
www.bip.krosnoodrzanskie.pl
w zakładce „komunikaty i ogłoszenia” oraz
www.krosnoodrzanskie.pl,
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a takşe na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Krośnie
Odrzańskim.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego.

Poz. 1595, 1596

§ 5. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tomasz Miechowicz
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UCHWAŁA NR XI/71/11
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
z dnia 17 czerwca 2011r.
w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Krośnie Odrzańskim
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 tekst jednolity z póŝn.
zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ulicy połoşonej w Krośnie Odrzańskim
biegnącej od ul. Armii Czerwonej, połoşonej na
działce numer 372/40 zgodnie z załącznikiem graficznym Nr 1, nadaje się nazwę Newtona.
2. Ulicy połoşonej w Krośnie Odrzańskim na
działce numer 372/40 i 372/41, zgodnie z załącznikiem graficznym Nr 2, nadaje się nazwę Edisona.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tomasz Miechowicz
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Poz. 1596
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XI/71/11
Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim
z dnia 17 czerwca 2011r.
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Poz. 1596
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI/71/11
Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim
z dnia 17 czerwca 2011r.
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UCHWAŁA NR XI/74/11
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
z dnia 17 czerwca 2011r.
w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Krośnie Odrzańskim
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 tekst jednolity z póŝn.
zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. Ulicy połoşonej w Krośnie Odrzańskim biegnącej od ul. Metalowców do ul. Sienkiewicza
zgodnie z załącznikiem graficznym Nr 1, nadaje się
nazwę Baczyńskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tomasz Miechowicz
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Poz. 1597
Załącznik
do uchwały Nr XI/74/11
Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim
z dnia 17 czerwca 2011r.
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UCHWAŁA NR XI/58/11
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM
z dnia 17 czerwca 2011r.
w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.). art. 12 ustawy
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze
zm.) art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 1, ust. 6, ust. 7
i art. 62 ust. 1, ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Z dniem 31 grudnia 2011r. likwiduje się
jednostkę budşetową Miejsko – Gminne Przedszkole
Samorządowe w Nowogrodzie Bobrzańskim i jednostkę budşetową Szkoła Podstawowa im. Janusza
Korczaka w Nowogrodzie Bobrzańskim, które
z dniem 1 stycznia 2012r łączy się w Zespół Szkolno
– Przedszkolny w Nowogrodzie Bobrzańskim zwany
dalej „Zespołem”.
2. Siedzibą Zespołu jest Nowogród Bobrzański,
ul. Marcinkowskiego 2.
§ 2. Nadaje się Akt Załoşycielski Zespołowi stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Organizację Zespołu określa statut stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. Obwód Szkoły Podstawowej wchodzącej
w skład Zespołu reguluje odrębna uchwała.
§ 5. Pracownicy Miejsko-Gminnego Przedszkola
Samorządowego i Szkoły Podstawowej stają się
pracownikami Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Nowogrodzie Bobrzańskim.
§ 6. 1. Zespół działa jako jednostka budşetowa.
2. Majątek Zespołu stanowić będzie majątek
Miejsko – Gminnego Przedszkola Samorządowego
i Szkoły Podstawowej, wchodzących w skład Zespołu.
3. Zespół przejmuje naleşności i zobowiązania
Miejsko – Gminnego Przedszkola Samorządowego
i Szkoły Podstawowej.
4. Bilans zamknięcia Miejsko-Gminnego Przedszkola Samorządowego i Szkoły Podstawowej
w Nowogrodzie Bobrzańskim jest bilansem otwarcia
Zespołu.
§ 6. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązująca od
1 stycznia 2012r. i podlega wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim.
Przewodnicząca Rady
Stefania Jawornicka

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XI/58/11
Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim
z dnia 17 czerwca 2011r.
AKT ZAŁOŻYCIELSKI ZESPOŁU SZKOLNOPRZEDSZKOLNEGO W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM
Sporządzony na podstawie art. 5 ust. 2 pkt. 1, art. 58
ust. 1, ust. 6, ust. 7 i art. 62 ust. 1 i ust. 3 ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004r. Nr 256, poz. 2572 tekst jednolity z póŝn. zm.)
§ 1. Z dniem 1 stycznia 2012r. tworzy się Zespół
Szkolno – Przedszkolny z siedzibą w Nowogrodzie
Bobrzańskim, ul. Marcinkowskiego 2, zwany dalej
Zespołem.
§ 2. W skład Zespołu wchodzą:
1) Miejsko – Gminne Przedszkole Samorządowe
w Nowogrodzie Bobrzańskim,
2) Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
w Nowogrodzie Bobrzańskim wraz z oddziałem
przedszkolnym.
§ 3. Organizację Zespołu określa Statut Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Nowogrodzie Bobrzańskim.
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI/58/11
Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim
z dnia 17 czerwca 2011r.
STATUT ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO
W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowogrodzie Bobrzańskim, działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr. 256, poz. 2572 tekst
jednolity z póŝn. zm.) i przepisów wykonawczych do ustawy;
2) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. Nr. 142, poz. 1591 tekst jednolity z póŝn. zm.);
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240
z póŝn. zm.).
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2. Ilekroć w statucie jest mowa o:
1) Zespole – naleşy przez to rozumieć Zespół
Szkolno – Przedszkolny w Nowogrodzie Bobrzańskim;
2) Dyrektorze – naleşy przez to rozumieć dyrektora
Zespołu;
3) Wychowanku Zespołu – naleşy przez to rozumieć wychowanka przedszkola, oddziału przedszkolnego utworzonego w szkole podstawowej
wchodzących w skład Zespołu;
4) uczniu – naleşy przez to rozumieć ucznia szkoły
podstawowej;
5) radzie pedagogicznej – naleşy przez to rozumieć
wszystkich nauczycieli, zatrudnionych w Zespole;
6) radzie rodziców – naleşy przez to rozumieć reprezentację ogółu rodziców przedszkola, oddziału przedszkolnego szkoły podstawowej;
7) samorządzie uczniowskim – naleşy przez to rozumieć ogół uczniów szkoły podstawowej;
8) pracownikach niepedagogicznych – naleşy przez
to rozumieć ogół pracowników administracji
i obsługi zatrudnionych w Zespole.
§ 2. 1. Ustala się nazwę Zespołu:
„Zespół Szkolno- Przedszkolny w Nowogrodzie Bobrzańskim”
2. Siedziba Zespołu mieści się w Nowogrodzie
Bobrzańskim przy ul. Marcinkowskiego 2
§ 3. W skład Zespołu wchodzą:
1) Miejsko Gminne Przedszkole Samorządowe
w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Szkolna 6
2) Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Marcinkowskiego 2.
§ 4. Wychowaniem przedszkolnym objęte są
dzieci w wieku od 3 do 6 lat, z wyłączeniem dzieci,
którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego na podstawie odrębnych przepisów.
§ 5. Czas trwania cyklu w szkole podstawowej
wynosi 6 lat.
§ 6. 1. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Nowogród Bobrzański.
2. Nadzór pedagogiczny nad Zespołem sprawuje
Lubuski Kurator Oświaty.
Rozdział 2
Cele i zadania Zespołu
§ 7. 1. Celem Zespołu jest stworzenie warunków
umoşliwiających wszechstronny intelektualny i emocjonalny rozwój wychowanków i uczniów poprzez
odpowiednią organizację wychowania i kształcenia
oraz działania wspomagające wychowawczą rolę
rodziny.
2. Wszystkie działania podejmowane w Zespole
muszą mieć na celu dobro wychowanków i uczniów

Poz. 1598

oraz gwarantować wszystkim członkom społeczności przedszkolnej i szkolnej poszanowania ich praw
i godności.
§ 8. 1. Do zadań Zespołu naleşy w szczególności:
1) umoşliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności
niezbędnych do podjęcia przez wychowanka
przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej, nauki szkolnej oraz uzyskania
przez ucznia świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej.
2) umoşliwienia rozwijania zainteresowań uczniów,
realizowanie przez nich indywidualnych programów nauczania a takşe w uzasadnionych
przypadkach – ukończenie szkoły w skróconym
czasie.
3) przygotowanie uczniów szkoły podstawowej do
podjęcia nauki w gimnazjum;
4) rozwijanie u wychowanków i uczniów poczucia
odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego;
5) przygotowanie do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich;
6) umoşliwianie podtrzymywania poczucia toşsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
7) zapewnienie uczniom wszechstronnej pomocy
psychologicznej i pedagogicznej w ramach
działalności Zespołu oraz poprzez wyspecjalizowane instytucje;
8) upowszechnianie aktywnych form wypoczynku,
turystyki i krajoznawstwa;
9) zapewnienie opieki nad wychowankami, przebywającymi na terenie przedszkola, oddziału
przedszkolnego, uczniami szkoły podstawowej
podczas zajęć obowiązkowych, dodatkowych
zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i specjalistycznych organizowanych dla uczniów mających trudności w nauce oraz innych zajęć
wspomagających rozwój dzieci z zaburzeniami
rozwojowymi, nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych oraz imprez i uroczystości;
10) otaczanie szczególną troską wychowanków,
uczniów w tym niepełnosprawnych, a takşe
znajdujących się w trudnej sytuacji zdrowotnej,
poprzez odpowiednią organizację zajęć, pomoc
nauczycieli specjalistów i kolegów;
11) otaczanie opieką oraz organizowanie pomocy
socjalnej dla wychowanków, uczniów znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji şyciowej
i materialnej;
12) stwarzanie i utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków wychowania i nauki;
13) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i kształcenia poprzez włączanie ich
zarówno w działania edukacyjne i wychowawczo-opiekuńcze;
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14) zapewnienie rodzicom informacji o wymaganiach edukacyjnych, sposobach sprawdzania
osiągnięć edukacyjnych ich dzieci, a takşe informowanie ich o postępach dzieci w nauce
i zachowaniu oraz przyczynach niepowodzeń
szkolnych;
15) współpraca ze środowiskiem lokalnym, organizacjami, stowarzyszeniami, innymi przedszkolami i szkołami w kraju i zagranicą.
2. Zespół realizuje swoje cele i zadania zgodnie
z przepisami prawa oraz uchwalonymi przez radę
pedagogiczną programami wychowawczym i profilaktyki zaopiniowanymi przez radę rodziców i samorząd uczniowski.
Rozdział 3
Organy Zespołu
§ 9. Organami Zespołu są:
1) Dyrektor;
2) Rada pedagogiczna;
3) Samorząd uczniowski;
4) Rada rodziców.
§10. Dyrektor Zespołu w szczególności:
1) kieruje bieşącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą Zespołu oraz reprezentuje ją na
zewnątrz;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny;
3) realizuje uchwały rady pedagogicznej,
4) wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji
stanowiących, o ile są niezgodne z przepisami
prawa i zawiadamia niezwłocznie organ prowadzący oraz sprawujący nadzór pedagogiczny;
5) odpowiada za właściwą organizację i przebieg
sprawdzianów i egzaminów, przeprowadzanych w szkole podstawowej;
6) sprawuje nadzór nad realizacją przez wychowanków obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz przez uczniów
obowiązku szkolnego, zgodnie z odrębnymi
przepisami;
7) sprawuje nadzór nad wychowankami, uczniami
oraz stwarza warunki dla ich harmonijnego
rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne
działania prozdrowotne;
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oraz poszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
po uzgodnieniu warunków tej działalności
i uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców;

11) powierza stanowiska wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze oraz odwołuje z tych stanowisk na podstawie odrębnych przepisów;
12) na wniosek dyrektora Zespołu w uzasadnionych przypadkach określonych w statucie szkoły podstawowej kurator oświaty moşe przenieść ucznia do innej szkoły;
13) przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej
niş dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski
wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności
przedszkola, szkoły podstawowej wchodzących
w skład Zespołu;
14) współdziała ze szkołami wyşszymi oraz z zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;
15) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i radę rodziców oraz ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
16) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów
szczegółowych.
§ 11. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy
dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, realizując zadania
w tym zakresie na podstawie odrębnych przepisów.
§ 12. Dyrektor Zespołu w wykonywaniu swoich
zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim.
§ 13. 1. W Zespole działa rada pedagogiczna,
która jest kolegialnym organem Zespołu współodpowiedzialnym za realizację zadań statutowych,
dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy
nauczyciele Zespołu.
3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor Zespołu.
§ 14. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej naleşy:
1) zatwierdzanie planów pracy oraz uchwalanie
programu wychowawczego i programu profilaktyki;

8) wykonuje zadania związane z zapewnieniem
bezpieczeństwa wychowankom, uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych
w Zespole;

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

9) zezwala uczniom na indywidualny program lub
tok nauki oraz organizuje indywidualne nauczanie na podstawie odrębnych przepisów;

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego
nauczycieli zatrudnionych w Zespole;

10) wyraşa zgodę na podjęcie działalności przez
stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji
i eksperymentów pedagogicznych;

5) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia
z listy uczniów.
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§ 15. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy Zespołu, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
2) projekt planu finansowego Zespołu;
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom
odznaczeń, nagród i innych wyróşnień;
4) propozycje dyrektora Zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
§ 16. Rada pedagogiczna moşe występować
z wnioskiem do uprawnionego organu o odwołanie
nauczyciela z funkcji dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w Zespole.
§ 17. Szczegółowe zasady działalności rady pedagogicznej określa jej regulamin.
§ 18. 1. W Zespole działa samorząd uczniowski,
zwany dalej samorządem.
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Zespołu.
3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin.
§ 19. 1. Samorząd umoşliwia uczniom branie aktywnego udziału w şyciu Zespołu oraz wyraşanie
opinii o jego działalności.
2. Samorząd moşe przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi Zespołu wnioski i opinie
we wszystkich sprawach, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów,
takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programami nauczania, z jego treściami, celami i stawianymi
wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) prawo do organizacji şycia szkolnego z zachowaniem właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a moşliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
4) prawo do redagowania i wydawania gazetki
szkolnej;
5) prawo organizowania działalności kulturalnej,
oświatowej, sportowej zgodnie z własnymi potrzebami i moşliwościami organizacyjnymi,
w porozumieniu z dyrektorem;
6) prawo wyboru i opiniowania nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
§ 20. 1. W Zespole działa rada rodziców, stanowiącą reprezentację ogółu rodziców, wychowanków,
uczniów.
2. Zasady tworzenia rady rodziców określają odrębne przepisy.
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3. Rada rodziców moşe występować do dyrektora i innych organów Zespołu, organu prowadzącego
oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny
z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach
Zespołu.
4. W celu wspierania działalności statutowej rada rodziców moşe gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych ŝródeł. Zasady
wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców.
5. Szczegółowe zasady działania rady rodziców
określa jej regulamin.
§ 21. Do kompetencji rady rodziców, naleşy:
1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze
wychowawczym skierowanego do uczniów
i realizowanego przez nauczycieli,
b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści
i działania o charakterze profilaktycznym skierowanego do uczniów, nauczycieli i rodziców;
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania,
o którym mowa w odrębnych przepisach;
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora Zespołu.
§ 22. 1. Działalność organów Zespołu oparta jest
na wzajemnej współpracy dla dobra całej społeczności przedszkolnej i szkolnej.
2. Organy Zespołu współdziałają ze sobą w rozwiązywaniu sporów i sytuacjach konfliktowych wewnątrz Zespołu. Mają prawo do swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich
kompetencji w sposób określony w regulaminach
ich działalności.
3. W przypadku rozbieşności stanowisk między
organami Zespołu ostateczną decyzję w sprawie
podejmuje dyrektor, po wysłuchaniu przedstawicieli
zainteresowanych stron.
Rozdział 4
Organizacja Zespołu
§ 23. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok
szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ
prowadzący na wniosek dyrektora i rady rodziców.
§ 24. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza w przedszkolu prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.
§ 25. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora Zespołu na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem
zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
§ 26. Dzienny czas pracy przedszkola, w tym czas
przeznaczony na realizację podstawy programowej
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wychowania przedszkolnego, nie krótszy niş 5 godzin dziennie oraz terminy przerw w pracy przedszkola, określają odrębne przepisy.

3. Dyrektor Zespołu moşe tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły
problemowo – zadaniowe.

§ 27. W szkole podstawowej funkcjonuje oddział
przedszkolny, w którym realizowany jest program
wychowania przedszkolnego.

4. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora Zespołu na wniosek zespołu.

§ 28. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem
1 września kaşdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia roku następnego.
§ 29. Organizację pracy szkoły i przedszkola
wchodzących w skład Zespołu, w tym terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych
i letnich, terminy sprawdzianu przeprowadzanego
w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, określają odrębne przepisy.
§ 30. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa
arkusz organizacji Zespołu opracowany przez dyrektora, z uwzględnieniem planów nauczania, o których
mowa w przepisach w sprawie ramowych planów
nauczania.
2. Arkusz organizacji Zespołu zatwierdza Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego w terminie wskazanym w odrębnych przepisach.
§ 31. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Dyrektor Zespołu, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych, uwzględniając zasady ochrony zdrowia i higieny pracy.
§ 32. 1. Podstawową jednostką organizacyjną
przedszkola wchodzącego w skład Zespołu jest oddział obejmujący dzieci w zblişonym wieku,
uwzględniający ich potrzeby, zainteresowania,
uzdolnienia, rodzaj i stopień niepełnosprawności.
2. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły
podstawowej jest oddział złoşony z uczniów danej
szkoły wchodzącej w skład Zespołu, którzy w danym
roku szkolnym realizują obowiązkowe zajęcia edukacyjne, oraz zajęcia dodatkowe określone w szkolnym planie nauczania, ustalonym przez dyrektora na
podstawie ramowych planów nauczania, o których
mowa w odrębnych przepisach i programami dopuszczonymi do uşytku szkolnego.
3. Liczba wychowanków w oddziale przedszkolnym nie moşe przekraczać 25.
4. Liczba uczniów przypadająca na jeden oddział
w szkole podstawowej nie moşe przekraczać
24 uczniów.
§ 33. Podział oddziałów na grupy na zajęciach
wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa określają odrębne przepisy.
§ 34. 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół.
2. W szczególności zadaniem zespołu jest ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

5. Dyrektor Zespołu powierza oddział przedszkolny jednemu lub dwóm nauczycielom w zaleşności od czasu pracy oddziału, realizowanych zadań,
z uwzględnieniem propozycji rodziców (prawnych
opiekunów).
6. Oddziałem szkolnym opiekuje się nauczyciel
wychowawca.
§ 35. 1. Czas trwania zajęć w przedszkolu oraz
godziny lekcyjnej w szkole podstawowej wchodzących w skład Zespołu, określają odrębne przepisy.
2. Świadczenia wykraczające ponad podstawę
programową wychowania przedszkolnego oraz czas
ich trwania określa odrębna uchwała Rady Miejskiej
w Nowogrodzie Bobrzańskim.
§ 36. 1. Warunki i sposób oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów oraz przeprowadzania
sprawdzianów w ostatnim roku szkoły podstawowej
określają odrębne przepisy.
2. Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów określa statut szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu.
§ 37. Do realizacji celów statutowych Zespół zapewnia moşliwość korzystania z:
1) sal przedszkolnych, lekcyjnych z odpowiednim
wyposaşeniem, w tym pracowni specjalistycznych (przedmiotowych, komputerowych, itp.);
2) pomieszczeń, w których realizowane
terapeutyczne z wychowankami i
wymagającymi specjalistycznego
w zaleşności od rodzaju i stopnia
sprawności;

są zajęcia
uczniami
wsparcia
niepełno-

3) biblioteki z czytelnią;
4) pokoju nauczycielskiego;
5) pomieszczeń dla organizacji uczniowskich;
6) obiektów sportowych;
7) świetlicy szkolnej z blokiem şywieniowym;
8) szatni i innych pomieszczeń uşytkowych;
9) pomieszczeń administracyjno-gospodarczych;
10) archiwum;
11) innych pomieszczeń niezbędnych do realizacji
zadań statutowych.
§ 38. Zespół udostępnia urządzenia, pomieszczenia i obiekty sportowe osobom trzecim na warunkach określonych w odrębnych przepisach. Udostępnienie bazy moşe nastąpić pod warunkiem, şe
w pierwszej kolejności baza ta zabezpieczy statutowe zadania Zespołu.
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§ 39. Szczegółowe zasady korzystania z pracowni specjalistycznych i obiektów sportowych określają ich regulaminy.
§ 40. Organizację biblioteki szkolnej i zadania bibliotekarza oraz zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami (opiekunami prawnymi) oraz innymi bibliotekami, określają
statuty szkoły i przedszkola wchodzących w skład
Zespołu.
§ 41. 1. Zespół organizuje dla uczniów, którzy
muszą dłuşej przebywać w szkole ze względu na
czas pracy rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności
wymagające zapewnienia uczniom opieki – świetlicę
szkolną.
2. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupie,
która nie powinna przekraczać liczbę 25 wychowanków.
3. Zasady rekrutacji uczniów do świetlicy szkolnej oraz jej funkcjonowanie określa regulamin.
§ 42. Zespół zapewnia wychowankom, uczniom,
pracownikom moşliwość korzystania z doşywiania.
Rozdział 5
Nauczyciele i pozostali pracownicy Zespołu
§ 43. W Zespole zatrudniani są wszyscy nauczyciele oraz pracownicy niebędący nauczycielami.
§ 44. Zasady zatrudniania wszystkich nauczycieli
oraz pracowników niepedagogicznych, określają
odrębne przepisy.
§ 45. Dyrektor Zespołu, moşe tworzyć stanowiska wicedyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze na podstawie odrębnych przepisów.
§ 46. 1. Nauczyciele w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych mają
obowiązek kierowania się dobrem wychowanków,
uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną
i obywatelską z poszanowaniem ich godności osobistej, a w szczególności:
1) prowadzą pracę dydaktyczno – wychowawczą
i opiekuńczą;
2) odpowiadają za jakość i wyniki swojej pracy oraz
za bezpieczeństwo powierzonych ich opiece
wychowanków i uczniów.
2. Do podstawowych zadań i obowiązków nauczyciela naleşy:
1) realizowanie programów nauczania, wychowania i opieki na zajęciach w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, oddziale szkolnym oraz na innych zajęciach;
2) współpraca w ramach zespołów nauczycielskich,
przedmiotowych lub problemowo-zadaniowych
zgodnie z ich zakresem działania;
3) ponoszenie odpowiedzialności za şycie, zdrowie
i bezpieczeństwo wychowanków, uczniów
w czasie trwania zajęć w przedszkolu, oddziale
przedszkolnym, na lekcji, w czasie przerw mię-
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dzy nimi i innych zajęciach organizowanych
w ramach działalności statutowej;

4) pełnienie dyşurów między zajęciami edukacyjnymi w miejscu i czasie określonym przez dyrektora;
5) ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowy
przebieg procesu dydaktyczno – wychowawczego;
6) wspieranie rozwoju psychofizycznego, wychowanków i uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań;
7) bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów
oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich wychowanków i uczniów;
8) udzielanie informacji o osiąganych wynikach
dydaktyczno – wychowawczych wychowanka,
ucznia: rodzicom, wychowawcy klasy, radzie
pedagogicznej, dyrektorowi Zespołu;
9) udzielanie pomocy w przezwycięşaniu niepowodzeń przedszkolnych i szkolnych w oparciu
o rozpoznanie potrzeb wychowanka, ucznia;
10) doskonalenia własnych umiejętności zawodowych oraz systematycznego ich podnoszenia;
11) dbałość o powierzone mienie, pomoce dydaktyczno – wychowawcze, sprzęt przedszkolny,
szkolny oraz wygląd estetyczny Zespołu i jego
otoczenia.
3. Nauczyciel – wychowawca oddziału:
1) tworzy warunki wspomagające rozwój wychowanków, uczniów;
2) inspiruje i wspomaga działania powierzonego
mu zespołu wychowanków, uczniów;
3) pomaga w rozwiązywaniu konfliktów zarówno
w zespole wychowanków, uczniów jak i między
klasą a innymi członkami społeczności szkolnej;
4) uzgadnia i koordynuje działania wychowawcze
zespołu nauczycieli uczących w jego grupie,
klasie, wobec ogółu wychowanków, uczniów
klasy, a takşe tych, którym potrzebna jest indywidualna pomoc i opieka (dotyczy wychowanków, uczniów szczególnie uzdolnionych, a takşe
wychowanków, uczniów z róşnymi niepowodzeniami i trudnościami);
5) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi
specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i eliminowaniu
trudności;
6) utrzymuje stały kontakt z rodzicami wychowanków, uczniów w sprawach ich postępów w nauce i zachowaniu;
4. Obowiązkiem nauczyciela jest takşe:
1) wypełnianie poleceń i zarządzeń dyrektora Zespołu;
2) rzetelne dokumentowanie swojej pracy poprzez
dokonywanie wpisów w dziennikach przed-
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szkolnych, lekcyjnych, pozalekcyjnych w dniu,
w którym zajęcia zostały przeprowadzone;
3) w przypadku pełnienia obowiązków wychowawcy, ponadto:
a) bieşące prowadzenie dokumentacji szkolnej,
określonej w odrębnych przepisach,
b) wypełnianie arkuszy ocen i świadectw szkolnych zgodnie z obowiązującymi zasadami,
c) przygotowywanie charakterystyki grupy, klasy, poszczególnych wychowanków, uczniów,
d) współpraca z wszystkimi podmiotami funkcjonującymi w Zespole dla dobra wychowanków i uczniów.
§ 47. Zadaniem pracowników pełniących administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Zespołu jest zapewnienie warunków do realizacji jego
zadań statutowych.
§ 48. Szczegółowe zakresy odpowiedzialności
i uprawnień wszystkich nauczycieli i pracowników
niepedagogicznych, określa dyrektor Zespołu.
Rozdział 6
Zasady rekrutacji wychowanków i uczniów
§ 49. Do przedszkola, oddziału przedszkolnego
w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci
5 i 6 letnie odbywające roczne przygotowanie
przedszkolne. W następnej kolejności dzieci matek
lub ojców samotnie wychowujących dzieci, matek
lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub
umiarkowany stopień niepełnosprawności bądŝ
całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji
na podstawie odrębnych przepisów, a takşe dzieci
umieszczone w rodzinach zastępczych.
§ 50. 1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej
przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą wymagany ustawą wiek i nie odroczono im spełniania obowiązku szkolnego na podstawie art. 14 ust. 1a lub art. 16 ust. 3 o systemie
oświaty, a takşe dzieci w stosunku, do których podjęto decyzję o wcześniejszym przyjęciu do szkoły
podstawowej na podstawie art. 16 ust. 1 tej ustawy.
2. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu przyjmuje się:
1) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły;
2) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów)
dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły,
w przypadku, gdy szkoła dysponuje miejscami.
§ 51. Szczegółowe warunki i tryb przyjmowania
do przedszkola, szkoły podstawowej określają statuty przedszkola i szkoły podstawowej wchodzących
w skład Zespołu.
§ 52. Prawa i obowiązki uczniów, w tym przypadki, w których uczeń moşe zostać skreślony z listy
uczniów określają statuty szkół, wchodzących
w skład Zespołu.

Poz. 1598

§ 53. Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec
uczniów oraz tryb odwoływania się od kary, określają statuty szkoły i przedszkola wchodzących w skład
Zespołu.
Rozdział 7
Mienie, rachunkowość i system kontroli wewnętrznej
§ 54. 1. Zespół prowadzi gospodarkę finansową
na zasadach przewidzianych w ustawie o rachunkowości, ustawie o finansach publicznych oraz przepisach wykonawczych do tych ustaw.
2. Obsługa ekonomiczno-finansowa prowadzona
jest w siedzibie Urzędu Miejskiego.
3. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową
Zespołu ponosi Dyrektor.
§ 55. Mieniem Zespołu jest majątek przejęty od
zlikwidowanych jednostek budşetowych.
§ 56. Do dokonywania czynności prawnych
upowaşniony jest dyrektor w granicach ustaw:
o systemie oświaty, Karta Nauczyciela, o samorządzie gminnym, o finansach publicznych i innych
przepisów oraz pełnomocnictwa udzielonego przez
Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego.
§ 57. Nadzór nad działalnością Zespołu w zakresie spraw finansowych i administracyjnych sprawuje, Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego w szczególności w sprawach dotyczących:
1) prawidłowości dysponowania przyznanymi Zespołowi środkami budşetowymi oraz pozyskanymi środkami pochodzącymi z innych ŝródeł,
a takşe gospodarowania mieniem;
2) przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów;
3) przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy Zespołu.
§ 58. Zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji oraz prowadzenia gospodarki finansowej
i materiałowej określają odrębne przepisy.
§ 59. 1. W Zespole działa zorganizowany system
kontroli zarządczej zapewniający celowość, gospodarność rzetelność oraz legalność podejmowanych
działań.
2. System kontroli obejmuje kontrolę funkcjonalną i instytucjonalną na zasadach określonych
w szczegółowym regulaminie kontroli zarządczej
ustalonym przez dyrektora Zespołu.
3. Ogólny nadzór nad działaniem systemu kontroli zarządczej sprawuje dyrektor, który odpowiada
za zorganizowanie tego systemu i prawidłowe jego
funkcjonowanie.
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Rozdział 8

w Nowogrodzie Bobrzańskim”;

Postanowienia końcowe

§ 61. Zespół prowadzi dokumentację nauczania
i wychowania zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 60. 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny zgodnie
z odrębnymi przepisami uşywa pieczęci urzędowych
z godłem państwa w środku i napisem w otoku:
„Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowogrodzie Bobrzańskim”.
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny uşywa tablic
i pieczęci o treści:
1)

§ 62 Zmian w statucie dokonuje rada pedagogiczna Zespołu.
§ 63. Regulaminy działalności, rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego, rady rodziców
uchwalone przez te organy, a takşe inne przepisy
wewnętrzne Zespołu, nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszej uchwały

w Nowogrodzie Bobrzańskim”;

§ 64. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustawy
o systemie oświaty, przepisy wydane na jej podstawie oraz inne przepisy regulujące działalność przedszkoli i szkół podstawowych.

„Zespół Szkolno-Przedszkolny

§ 65. W zakresie uregulowanym odmiennie
w statucie Zespołu tracą moc postanowienia zawarte w statutach połączonych jednostek oświatowych.

„Zespół Szkolno-Przedszkolny
Miejsko Gminne Przedszkole Samorządowe
2)

Szkoła Podstawowa im Janusza Korczaka
15 98
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UCHWAŁA NR X/46/11
RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE
z dnia 20 czerwca 2011r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg
gminnych.
Na podstawie art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (jednolity tekst
Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z póŝniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝniejszymi
zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr VII/27/11 Rady Miejskiej
w Babimoście z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie
ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2
pasa drogowego dróg gminnych uchyla się § 2
ust. 4 w brzmieniu:

„4. Za zajęcie pasa drogowego przy realizacji
inwestycji własnych Gminy Babimost ustala się
stawkę opłaty za kaşdy dzień zajęcia 1m2 pasa
w wysokości – 0,00zł”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Babimostu.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po 14 dniach od
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Henryk Paciejewski
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UCHWAŁA NR VI/29/11
RADY GMINY ZABÓR
z dnia 20 czerwca 2011r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VI/44/03 Rady Gminy Zabór z dnia 17 czerwca 2003r. w sprawie ustalenia
zasad udzielania stypendiów za wyniki w nauce uczniom Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego
Gimnazjum w Zaborze
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a) ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.)
uchwala się co następuje:
§ 1. Zmienia się treść § 1 ust. 2 załącznika do
uchwały Nr VI/44/03 Rady Gminy Zabór z dnia
17 czerwca 2003r. w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów za wyniki w nauce uczniom Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Zaborze, który po zmianie otrzymuje
brzmienie:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi
gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy i w poszczególnych sołectwach
Przewodniczący Rady:
Stanisław Myśliwiec

„2. Stypendium moşe być przyznane po pierwszym półroczu nauki uczniowi spełniającemu
warunki określone w § 2.”
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UCHWAŁA NR VI/33/11
RADY GMINY ZABÓR
z dnia 20 czerwca 2011r.
w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Droszków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13) ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn.
zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Rada Gminy Zabór nadaje drodze wewnętrznej połoşonej w miejscowości Droszków nazwę „Jagodowa”.
§ 2. Ulica „Jagodowa” stanowi część działki
oznaczonej numerem ewidencyjnym 344/167 i część
działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 344/45,
obręb Droszków, których szczegółowe połoşenie
oznaczono na mapie stanowiącej załącznik graficzny
do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego i podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy i w poszczególnych sołectwach.
Przewodniczący Rady:
Stanisław Myśliwiec
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UCHWAŁA NR VI/34/11
RADY GMINY ZABÓR
z dnia 20 czerwca 2011r.
w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Droszków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13) ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn.
zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Rada Gminy Zabór nadaje drodze wewnętrznej połoşonej w miejscowości Droszków nazwę „Czereśniowa”.
§ 2. Ulica „Czereśniowa” stanowi działki oznaczone numerem ewidencyjnym 250/23, 250/24
i część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym
250/32, obręb Droszków, których szczegółowe połoşenie oznaczono na mapie stanowiącej załącznik
graficzny do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego i podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy i w poszczególnych sołectwach.
Przewodniczący Rady:
Stanisław Myśliwiec
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UCHWAŁA NR VI/36/11
RADY GMINY ZABÓR
z dnia 20 czerwca 2011r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów
dziecięcych
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego
2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U.
Nr 45, poz. 235) Rada Gminy Zabór uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się opłatę za wpis şłobka oraz klubu
dziecięcego do rejestru şłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Zabór
w wysokości 50 złotych.

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i podlega rozplakatowaniu na
tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy i w poszczególnych sołectwach
Przewodniczący Rady:
Stanisław Myśliwiec

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zabór.

===================================================================================
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UCHWAŁA NR IX/63/11
RADY GMINY ŻAGAŃ
z dnia 20 czerwca 2011r.
w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Żagań
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U.
z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze
zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się następujący plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Şagań:
1) Zespół Szkól w Tomaszowie w skład którego
wchodzi:
Publiczna Szkoła Podstawowa;
Publiczne Gimnazjum;
Szkoła Filialna w Dzietrzychowicach;
Szkoła Filialna w Jeleninie;
Szkoła Filialna w Trzebowie;
2) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Boşnowie;
3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Miodnicy.
§ 2. Ustala się następujące granice obwodów
publicznych szkół podstawowych wymienionych
w § 1:
1) Obwód Zespołu Szkół w Tomaszowie:

a) Publiczna Szkoła Podstawowa obejmuje
miejscowości: Tomaszowo, Stara Kopernia,
Nieradza, Bukowina Bobrzańska, Chrobrów,
Boşnów (kl. IV – VI), Dzietrzychowicach (kl. IV
– VI), Marysin (kl. IV – VI), Jelenin (kl. IV – VI),
Kocin (kl. IV – VI), Trzebów (kl. IV – VI), Rudawica (kl. IV – VI), Łozy (kl. IV – VI), Dobre
n/Kwisą (kl. IV – VI);
b) Publiczne Gimnazjum obejmuje miejscowości: Tomaszowo, Stara Kopernia, Nieradza,
Bukowina Bobrzańska, Chrobrów, Boşnów,
Dzietrzychowice, Marysin, Jelenin, Kocin,
Trzebów, Rudawica, Łozy, Dobre n/Kwisą;
c) Obwód Szkoły Filialnej w Dzietrzychowicach
obejmuje miejscowości: Dzietrzychowice
(kl. I – III), Marysin (kl. I – III);
d) Obwód Szkoły Filialnej w Jeleninie obejmuje
miejscowości: Jelenin (kl. I – III), Kocin (kl. I –
III);
e) Obwód Szkoły Filialnej w Trzebowie obejmuje miejscowości: Trzebów (kl. I – III), Rudawica (kl. I – III), Łozy (kl. I – III), Dobre n/Kwisą
(kl. I – III);
2) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Boşnowie
obejmuje miejscowość: Boşnów (kl. I – III);
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3) Obwód
Publicznej
Szkoły
Podstawowej
w Miodnicy obejmuje miejscowości: Miodnica,
Poşarów, Gorzupia, Gorzupia Dolna, Stary Şagań, Gryşyce, Dybów.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

Poz. 1604, 1605

Nr XIV/130/08 Rady Gminy Şagań z dnia 26 czerwca
2011r.
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Bolesław Galent

§ 4. Traci moc uchwała Nr IV/41/99 Rady Gminy
Şagań z dnia 11 marca 1999r. oraz uchwała

===================================================================================
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UCHWAŁA NR XI/81/11
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH
z dnia 21 czerwca 2011r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych urządzeń związanych
z ochroną wód na terenie gminy Strzelce Krajeńskie
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002r.
Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984;
Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717;
Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2002 Nr 153, poz. 1271;
Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203;
Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441; Dz. U. z 2006r.
Nr 17, poz. 128; Dz. U. z 2005r. Nr 175, poz. 1457;
Dz. U. z 2006r. 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, Nr 40, poz. 230), art. 403 ust. 4
i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
środowiska (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150;
Nr 111, poz. 708; Nr 138, poz. 865; Nr 154, poz. 958;
Nr 171, poz. 1056; Nr 199, poz. 1227; M. P. z 2008r.
Nr 79, poz. 698; Nr 80, poz. 707; Dz. U. z 2008r.
Nr 223, poz. 1464; Dz. U. z 2009r. Nr 19, poz. 100;
Dz. U. z 2008r. Nr 227, poz. 1505; Dz. U. z 2009r.
Nr 20, poz. 106; Nr 79, poz. 666; Nr 130, poz. 1070;
M. P. z 2009r. Nr 57, poz. 780, Nr 69, poz. 893; Dz. U.
z 2009r. Nr 215, poz. 1664; Dz. U. z 2010r. Nr 21,
poz. 104; Nr 28, poz. 145; Nr 76, poz. 489; Dz. U.
z 2010r. Nr 119, poz. 804; Nr 152, poz. 1018; Nr 152,
poz. 1019; Nr 229, poz. 1498; Nr 249, poz. 1657; M. P.
z 2010 Nr 74, poz. 945; Nr 78, poz. 965; Dz. U.
z 2010r. Nr 28, poz. 145; Nr 182, poz. 1228) oraz
art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95), Rada Miejska w Strzelcach Krajeńskich uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się zasady udzielania dotacji celowej
z budşetu Gminy Strzelce Krajeńskie na zwrot części
kosztów poniesionych na budowę przydomowych
oczyszczalni ścieków, które zapewnią oczyszczanie
ścieków bytowo – gospodarczych pochodzących
z terenu nieruchomości zabudowanych, w stopniu
umoşliwiającym odprowadzanie ich do gleby lub
wody, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz
budowę szczelnych zbiorników bezodpływowych.

§ 2. Dotacja celowa na budowę przydomowych
urządzeń związanych z ochroną wód będzie udzielana w celu:
1) osiągnięcia zgodności z polityką ekologiczną
Państwa,
2) poprawy stanu środowiska naturalnego i zminimalizowania uciąşliwości wynikających z zanieczyszczenia środowiska.
§ 3. Dotacja celowa moşe być udzielana:
1) podmiotom niezaliczanym do sektora finansów
publicznych, w szczególności:
a) osobom fizycznym,
b) wspólnotom mieszkaniowym,
c) osobom prawnym,
d) przedsiębiorcom,
2) jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami
prawnymi.
§ 4. 1. Wielkość środków przeznaczonych na dotację za wykonane przedsięwzięcia, o których mowa
w § 1 będzie określona w uchwale budşetowej na
dany rok budşetowy.
2. Dotacja będzie przyznawana według kolejności wpływu wniosków w kaşdym roku budşetowym
na udzielenie dofinansowania do wybudowanych
urządzeń związanych z ochroną wód zainstalowanych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie oraz stosownie do wielkości środków przeznaczonych na ten
cel w budşecie gminy.
§ 5. Jeşeli nieruchomość znajduje się we współwłasności wymagana jest pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli na wybudowanie przydomowych urządzeń związanych z ochroną wód na określonej działce.
§ 6. 1. Dotacja udzielana jest jednorazowo i dotyczy częściowego zwrotu wydatków, poniesionych
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przez wnioskodawcę na zakup przydomowego urządzenia związanego z ochroną wód i wynosi 50%
poniesionych kosztów, jednak nie więcej niş
2.000,00zł.
2. W przypadku wybudowania przydomowych
urządzeń związanych z ochroną wód przez współwłaścicieli i właścicieli nieruchomości sąsiadujących, łączna kwota przyznanej dotacji nie moşe
przekraczać 50% dotacji celowej, jednak nie więcej
niş 3.000,00zł.
3. Dotacja jest udzielona dla jednego zadania
inwestycyjnego, niezaleşnie od ilości nieruchomości, które obsługiwać będzie inwestycja.
§ 7. Dofinansowaniu nie podlegają:
1) przydomowe urządzenia związane z ochroną
wód, zlokalizowane na terenach uzbrojonych
w sieć kanalizacyjną, tj. tam gdzie istnieje moşliwość przyłączenia posesji do istniejącej sieci
kanalizacji sanitarnej; wyjątkiem jest, gdy budowa zbiorczych systemów kanalizacji sanitarnej do nieruchomości zabudowanej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona,
2) koszty sporządzonej dokumentacji oraz wymaganych przepisami prawa uzgodnień i pozwoleń, prac montaşowych i konserwacji urządzeń,
3) przydomowe urządzenia związane z ochroną
wód finansowane z innego ŝródła lub tytułu.
§ 8. Wybudowanie i eksploatacja przydomowych
urządzeń związanych z ochroną wód muszą spełniać
wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie naleşy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz z sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
(Dz. U. Nr 137, poz. 984 z póŝn. zm.), oraz rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z póŝn. zm.).
§ 9. 1. Ustala się następującą procedurę składania i rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji:
1) zainteresowany podmiot składa wniosek do
Burmistrza Strzelec Krajeńskich o udzielenie
dotacji celowej,
2) do wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1
wnioskodawca załącza:
a) kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości,
a w przypadku współwłaścicieli zgodę
wszystkich pozostałych właścicieli na realizację zadania,
b) pozwolenie na budowę wydane przez Starostę Strzelecko – Drezdeneckiego, w przypadku oczyszczalni powyşej 7,5m3/d, z adnotacją
o jego ostateczności,

Poz. 1605
c) kopię zgłoszenia potwierdzonego przez Starostę Strzelecko – Drezdeneckiego (z widoczną pieczęcią wpływu) o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych,
w przypadku oczyszczalni o wydajności do
7,5m3/d oraz zaświadczenie organu właściwego w sprawie braku sprzeciwu przeprowadzenia danego zamierzenia budowlanego,
d) pozwolenie na budowę wydane przez Starostę Strzelecko – Drezdeneckiego, w przypadku szczelnych zbiorników bezodpływowych,
z adnotacją o jej ostateczności,
e) mapę sytuacyjną z wyrysowanym projektem
budowy,
f)

kopię faktury VAT lub rachunku z wyszczególnieniem kwoty, jaką wnioskodawca wydał
na zakup urządzenia oraz przedstawia do
wglądu oryginały tych dokumentów,

g) certyfikat lub aprobatę techniczną wskazująca, şe zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi – bezpieczeństwo konstrukcji,
uşytkowymi – odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotnymi i ochrony środowiska,
h) oświadczenie osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia, şe dane zamierzenie budowlane zostało wykonane zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane i z zasadami
sztuki budowlanej,
i)

zgłoszenie do Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich o oddaniu do uşytku urządzenia związanego z ochroną wód,

j)

informację o sposobie likwidacji zbiornika
bezodpływowego na nieczystości ciekłe
w przypadku, gdy zmieniono sposób odprowadzania ścieków, przez likwidację bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe
i wybudowano przydomową oczyszczalnię
ścieków,

k) nazwę banku i Nr konta, na które ma być
przekazana dotacja.
2. Wnioski, po stwierdzeniu ich kompletności
oraz przeprowadzeniu wizji w terenie będą rozpatrywane przez Komisję powołaną przez Burmistrza
Strzelec Krajeńskich, a następnie z wnioskodawcą
zostanie zawarta umowa, określająca w szczególności: wysokość dotacji, cel lub opis zakresu rzeczowego zadania, na którego realizację są przekazywane środki dotacji, termin wykorzystania dotacji, termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji, zgodnie
z zasadami, o których mowa w ustawie z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z póŝn. zm.).
§ 10. Gmina zastrzega sobie prawo kontroli
przestrzegania warunków umowy, o której mowa
w § 9 ust. 2.
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§ 11. Wypłata dotacji następuje po spełnieniu
przez Wnioskodawcę
wymogów określonych
w umowie i niniejszej uchwale.
§ 12. W przypadku braku eksploatacji lub eksploatacji urządzenia niezgodnie z warunkami określonymi w wytycznych eksploatacji opracowanych
przez wykonawcę lub dostawcę, wnioskodawca zobowiązany jest do zwrotu przyznanej dotacji.
§ 13. W stosunku do podmiotów będących
przedsiębiorcami udzielenie dotacji stanowiącej
pomoc publiczną odbywać się będzie w ramach
pomocy de minimis z uwzględnieniem warunków
określonych w rozporządzeniu Komisji (WE)
Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie
stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28 grudnia 2006r.).

Poz. 1605, 1606

§ 14. Burmistrz Strzelec Krajeńskich określa wzory: wniosków, umów i protokołów odbioru, które
obowiązywać będą podmioty ubiegające się o dotację celową.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich.
§ 16. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Grochala
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UCHWAŁA NR XI/82/11
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH
z dnia 21 czerwca 2011r.
w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na realizację zadań związanych z demontażem,
transportem i utylizacją materiałów zawierających azbest z posesji położonych na terenie Gminy Strzelce
Krajeńskie
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002r.
Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984;
Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717;
Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2002 Nr 153, poz. 1271;
Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203;
Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441; Dz. U. z 2006r.
Nr 17, poz. 128; Dz. U. z 2005r. Nr 175, poz. 1457;
Dz. U. z 2006r. 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, Nr 40, poz. 230), art. 403 ust. 4 i 5
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
środowiska (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150;
Nr 111, poz. 708; Nr 138, poz. 865; Nr 154, poz. 958;
Nr 171, poz. 1056; Nr 199, poz. 1227; M. P. z 2008r.
Nr 79, poz. 698; Nr 80, poz. 707; Dz. U. z 2008r.
Nr 223, poz. 1464; Dz. U. z 2009r. Nr 19, poz. 100;
Dz. U. z 2008r. Nr 227, poz. 1505; Dz. U. z 2009r.
Nr 20, poz. 106; Nr 79, poz. 666; Nr 130, poz. 1070;
M. P. z 2009r. Nr 57, poz. 780, Nr 69, poz. 893; Dz. U.
z 2009r. Nr 215, poz. 1664; Dz. U. z 2010r. Nr 21,
poz. 104; Nr 28, poz. 145; Nr 76, poz. 489; Dz. U.
z 2010r. Nr 119, poz. 804; Nr 152, poz. 1018; Nr 152,
poz. 1019; Nr 229, poz. 1498; Nr 249, poz. 1657; M. P.
z 2010 Nr 74, poz. 945; Nr 78, poz. 965; Dz. U.
z 2010r. Nr 28, poz. 145; Nr 182, poz. 1228) oraz
art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95), Rada Miejska w Strzelcach Krajeńskich uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady i tryb udzielania dotacji celowej z budşetu Gminy Strzelce Krajeńskie na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu,
transporcie i utylizacji materiałów zawierających
azbest z posesji połoşonych na terenie Gminy
Strzelce Krajeńskie.
§ 2. Dotacja na usuwanie, transport i utylizację
wyrobów zawierających azbest będzie udzielana
w celu:
1) osiągnięcia celów, o których mowa w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata
2009 – 2032”,
2) osiągnięcia celów, o których mowa w „Programie usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie na lata
2009 – 2032”,
3) poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez likwidację zagroşeń wynikających z nieprawidłowego uşytkowania odpadu.
§ 3. Dotacja celowa moşe być udzielana:
1) podmiotom niezaliczanym do sektora finansów
publicznych, w szczególności:
a) osobom fizycznym,
b) wspólnotom mieszkaniowym,
c) osobom prawnym,
d) przedsiębiorcom;
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2) jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami
prawnymi.
§ 4. Dotacja celowa będzie przeznaczona na
zwrot części poniesionych kosztów wynikających
z realizacji przedsięwzięć związanych z usuwaniem,
transportem i utylizacją wyrobów zawierających
azbest powstających przy wymianie lub likwidacji
pokryć dachowych i elewacji, obejmujących:
1) demontaş wyrobów zawierających azbest,
2) transport odpadu niebezpiecznego z miejsca
rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania,
3) unieszkodliwianie poprzez składowanie odpadu
niebezpiecznego na składowisku.
§ 5. 1. Dotacja ma charakter jednorazowy i dotyczy przedsięwzięć wymienionych w § 4.
2. Dotacja nie moşe być przeznaczona na zakup
i montaş nowych pokryć dachowych, oraz kosztów
uzgodnień i sporządzenia dokumentacji technicznej.
3. Dotacja, o której mowa w § 4 niniejszej
uchwały, ma miejsce niezaleşnie od uzyskania przez
wnioskodawcę wsparcia finansowego z innych ŝródeł.
§ 6. Prace związane z demontaşem oraz transportem elementów i materiałów zawierających
azbest mogą realizować jedynie podmioty, które
posiadają dokumenty wymagane na podstawie
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach
(tj. z 2007r. Dz. U. Nr 39, poz. 251 z póŝn. zm.) i przepisów wykonawczych, tj.:
1) decyzję zatwierdzającą program gospodarki
odpadami niebezpiecznymi,
2) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych,
wydane przez organ właściwy w sprawach
ochrony środowiska.
§ 7. 1. Ustala się następującą procedurę składania i rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji
celowej:
1) zainteresowany podmiot składa wniosek do
Burmistrza Strzelec Krajeńskich o udzielenie
dotacji celowej,
2) do wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1
wnioskodawca załącza:
a) kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości,
a w przypadku współwłaścicieli zgodę
wszystkich pozostałych właścicieli na realizację zadania; w przypadku wspólnoty mieszkaniowej – uchwałę wspólnoty,
b) pisemną zgodę właściciela obiektu budowlanego na przeprowadzenie prac w przypadku,

Poz. 1606
gdy wnioskodawca posiada tytuł prawny inny niş tytuł własności,
c) kopię umowy zawartej z podmiotem określonym w § 6 niniejszej uchwały, na wykonanie prac związanych z usuwaniem elementów lub materiałów zawierających azbest,
d) kopię zgłoszenia potwierdzonego przez Starostę Strzelecko – Drezdeneckiego (z widoczną pieczęcią wpływu) o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych
oraz zaświadczenie organu właściwego
w sprawie braku sprzeciwu przeprowadzenia
danego zamierzenia budowlanego,
e) nazwę banku i Nr konta, na które ma być
przekazana dotacja,
f)

kopię protokołu odbioru robót sporządzonego przez wykonawcę robót przy udziale właściciela obiektu, w przypadkach określonych
w § 4 pkt 1,

g) kopię karty przekazania odpadów do unieszkodliwienia na uprawnione składowisko,
h) kopię dowodów księgowych (faktury VAT lub
rachunki) za demontaş, transport oraz utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.
2. Wnioski, po stwierdzeniu ich kompletności
oraz przeprowadzeniu wizji w terenie będą rozpatrywane przez Komisję powołaną przez Burmistrza
Strzelec Krajeńskich, a następnie z wnioskodawcą
zostanie zawarta umowa, określająca w szczególności: wysokość dotacji, cel lub opis zakresu rzeczowego zadania, na którego realizację są przekazywane środki dotacji, termin wykorzystania dotacji, termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji, zgodnie
z zasadami, o których mowa w ustawie z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z póŝn. zm.).
§ 8. Burmistrz lub upowaşnieni przez niego pracownicy Urzędu mają prawo kontroli zadania objętego dotacją.
§ 9. Wnioski, o których mowa w § 7 będą realizowane według kolejności ich złoşenia, aş do wyczerpania środków przeznaczonych na dotację celową w uchwale budşetowej na dany rok.
§ 10. Dofinansowanie dla jednego wnioskodawcy udzielane jest w wysokości 50% kosztów brutto
prac wymienionych w § 4, nie więcej jednak niş
2.000zł (słownie: dwa tysiące złotych) i 3.000zł
(słownie: trzy tysiące złotych) w przypadku Wspólnot Mieszkaniowych.
§ 11. Wypłata dotacji następuje po spełnieniu
przez Wnioskodawcę
wymogów określonych
w umowie i niniejszej uchwale.
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§ 12. W stosunku do podmiotów będących
przedsiębiorcami udzielenie dotacji stanowiącej
pomoc publiczną odbywać się będzie w ramach
pomocy de minimis z uwzględnieniem warunków
określonych
w rozporządzeniu
Komisji
(WE)
Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie
stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28 grudnia 2006r.).

Poz. 1606, 1607

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich.
§ 15. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2011r.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Grochala

§ 13. Burmistrz Strzelec Krajeńskich określa wzory: wniosków, umów i protokołów odbioru, które
obowiązywać będą podmioty ubiegające się o dotację celową.

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

1607
160 7

UCHWAŁA NR XI/83/11
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH
z dnia 21 czerwca 2011r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową,
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta
i gminy Strzelce Krajeńskie
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 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
z 2011r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 40 ust. 8 ustawy
z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136
i Nr 192, poz. 1381, z 2008r. Nr 54, poz. 326, Nr 218,
poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 19,
poz. 100, Nr 19, poz. 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168,
poz. 1323 oraz z 2010r. Nr 106, poz. 675, Nr 152,
poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466, z 2011r Nr 5, poz. 13),
Rada Miejska w Strzelcach Krajeńskich uchwala, co
następuje:
§ 1. Uchwała określa stawki opłat za zajęcie pasa
drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
gminnych w granicach administracyjnych miasta
i gminy Strzelce Krajeńskie w celach wymienionych
w art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze
zm.).
§ 2. 1. Za zajęcie 1m² powierzchni jezdni pasa
drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót w pasie drogowym o którym mowa w § 1 ustala
się następujące stawki opłat za kaşdy dzień zajęcia:
1) przy zajęciu jezdni do 50% szerokości – 4,00zł;

2) przy zajęciu jezdni powyşej 50% szerokości do
całkowitego zajęcia jezdni – 8,00zł.
2. Stawki za zajęcie 1m² za kaşdy dzień, określone w ust. 1 stosuje się takşe do poboczy, chodników,
placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieşek
rowerowych i ciągów pieszych .
3. Dla elementów pasa drogowego, nie wymienionych w ust. 1 i 2, ustala się stawkę opłat za kaşdy
dzień zajęcia 1m² pasa drogowego w wysokości –
3,00zł.
§ 3. 1. Ustala się następujące stawki opłat rocznych za 1m² powierzchni pasa drogowego drogi,
zajętego przez rzut poziomy urządzeń infrastruktury
technicznej umieszczonych w pasie drogowym niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego:
1) poza terenem zabudowanym – 10,00zł;
2) w obszarze zabudowanym – 20,00zł;
3) na drogowym obiekcie inşynierskim – 160,00zł.
2. Przy umieszczaniu urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych stosuje się stawki w wysokości
50% określonych w ust. 1 punkt 1, 2 i 3.
§ 4. Ustala się następujące stawki opłat za kaşdy
dzień zajęcia pasa drogowego w celu, umieszczania
w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam:
1) za 1m² pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego – 1,00zł;
2) za 1m² powierzchni reklamy – 3,00zł.
§ 5. Ustala się stawkę opłaty za kaşdy dzień zajęcia 1m² pasa drogowego na prawach wyłączności
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w celach innych niş wymienione w § 2- 4 niniejszej
uchwały:
1) za zajęcie pasa drogowego jezdni w celu
umieszczenia w nim, ogródków gastronomicznych – 1,00zł;
2) za zajęcie pasa drogowego jezdni w celu wyznaczenia miejsca parkingowego na prawach
wyłączności (tzw. koperta) – 5,00zł;
3) za zajęcie pasa drogowego jezdni w przypadku
handlu okazjonalnego – 10,00zł;

Poz. 1607, 1608

§ 7. Traci moc uchwała Nr XVIII/118/2004 Rady
Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 30 czerwca
2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat
za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na
terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie (Dziennik
Urzędowy Województwa Lubuskiego z dnia 9 lipca
2004r. Nr 47, poz. 865) .
§ 8. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Grochala

4) za zajęcie pasa drogowego jezdni w celach innych niş wymienione w pkt 1 – 3 – 3,00zł.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich.

===================================================================================
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UCHWAŁA NR XI/84/11
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH
z dnia 21 czerwca 2011r.
zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Strzelce Krajeńskie
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i 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; zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28,
poz. 142, Nr 28, poz. 146 i Nr 106, poz. 675) oraz
art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572; zmiany: Dz. U. z 2004r. Nr 273, poz. 2703
i Nr 281, poz. 2781; z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94,
poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091,
Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006r.
Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227,
poz. 1658; z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542,
Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280

i Nr 181, poz. 1292; z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145,
poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618;
z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56,
poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz
z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127,
poz. 857 i Nr 148, poz. 991) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr IV/37/99 Rady Miejskiej
w Strzelcach Krajeńskich z dnia 24 lutego 1999 roku
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzelce
Krajeńskie uchyla się § 1 pkt 3 i § 2 pkt 3.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi
w şycie z dniem 1 września 2011 roku.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Grochala
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UCHWAŁA NR XI/85/11
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH
z dnia 21 czerwca 2011r.
zmiany uchwały w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzelcach Krajeńskich
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i 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; zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, N3 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28,
poz. 142, Nr 28, poz. 146 i Nr 106, poz. 675) oraz
art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572; zmiany: Dz. U. z 2004r. Nr 273, poz. 2703
i Nr 281, poz. 2781; z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94,
poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091,
Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006r.
Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227,
poz. 1658; z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542,
Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280
i Nr 181, poz. 1292; z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145,
poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618;
z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56,
poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz
z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127,

poz. 857 i Nr 148, poz. 991) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr IV/36/99 Rady Miejskiej
w Strzelcach Krajeńskich z dnia 24 lutego 1999 roku
w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły
Podstawowej w Strzelcach Krajeńskich, ul. Popiełuszki 31, § 1 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się dla Publicznej Szkoły Podstawowej
w Strzelcach Krajeńskich, ul. Popiełuszki 31 obwód szkoły, do którego naleşą miejscowości:
Strzelce Krajeńskie, Brzoza, Chwytowo, Ciecierzyn, Czyşewo, Długie, Gardzko, Golczewice, Licheń, Małe Osiedle, Piastowo, Przyłęg, Sidłów,
Sławno, Strzelce Klasztorne i Wełmin”.
§ 2. Traci moc uchwała Nr IV/31/99 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 24 lutego
1999 roku w sprawie określenia obwodu Publicznej
Szkoły Podstawowej w Brzozie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi
w şycie z dniem 1 września 2011 roku.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Grochala
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UCHWAŁA NR IX/46/2011
RADY GMINY W PRZEWOZIE
z dnia 21 czerwca 2011r.
w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/2002 Rady Gminy w Przewozie z dnia 6 grudnia 2002r. w sprawie
Statutu Gminy Przewóz
Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 78, poz. 483) i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z póŝn. zm.) uchwala się,
co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr II/15/2002 Rady
Gminy w Przewozie z dnia 6 grudnia 2002r. w sprawie Statutu Gminy Przewóz wprowadza się następujące zmiany:

1) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. 1. Jednostki pomocnicze mogą dysponować środkami finansowymi w zakresie określonym w budşecie Gminy stosownie do przepisów
ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 z póŝn. zm.).
2. W zakresie dokonywania wydatków z funduszu sołeckiego organ wykonawczy jednostki
pomocniczej zobowiązany jest kierować się za-
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sadami legalności, gospodarności, rzetelności
i celowości.
3. Nadzór nad działalnością finansową jednostki
pomocniczej sprawuje Rada poprzez Komisję
Rewizyjną oraz Wójt.”;

3) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie
stanowi inaczej niş art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego.”;
7) § 126 i 127 otrzymują brzmienie:

2) § 24 otrzymuje brzmienie:

„§ 126. 1. Pracownikami samorządowymi są
osoby zatrudnione na podstawie:

„§ 24. Obsługę Rady i jej organów zapewnia
Urząd Gminy w Przewozie.”;

1) wyboru – Wójt,

3) w § 39 ust. 1 liczbę „39” zastępuje się liczbą
„38”;

2) powołania – Zastępca Wójta, Skarbnik Gminy,
3) mianowania – dotyczy pracowników, o których mowa w art. 54 ustawy o pracownikach
samorządowych,

4) w § 51 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przebieg sesji moşe być nagrywany na nośniku elektronicznym, który powinien być przechowywany do czasu podjęcia uchwały o jakiej
mowa w § 38 pkt 1.”;

4) umowy o pracę – pozostali pracownicy.
2. Status prawny pracowników samorządowych
określa ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223,
poz. 1458).

5) § 121 otrzymuje brzmienie:
„§ 121. Obywatelom udostępnia się dokumenty
określone w ustawach na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w siedzibie organów
Gminy.”;

§ 127. 1. Wynagrodzenie Wójta ustala Rada
w drodze uchwały.
2. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta, związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje przewodniczący Rady,
a pozostałe czynności – Sekretarz Gminy.

6) § 124 i 125 otrzymują brzmienie:
„§ 124. 1. Gospodarka środkami publicznymi jest
jawna.

3. Nawiązania stosunku pracy z pozostałymi pracownikami samorządowymi (z wyjątkiem Skarbnika Gminy) oraz ustalenia dla nich warunków
pracy i płacy dokonuje Wójt w stosunku do pracowników Urzędu Gminy i kierownicy jednostek
organizacyjnych Gminy – w stosunku do pozostałych pracowników samorządowych.”.

2. Zasada jawności gospodarowania środkami
publicznymi realizowana jest zgodnie z przepisami Działu I rozdziału 4 „Jawność i przejrzystość finansów publicznych” ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póŝn. zm.).
§ 125. Uprawnienia określone w § 122, 123 i 124
nie znajdują zastosowania:
1) w przypadku wyłączenia – na podstawie
ustaw – jawności,

Poz. 1610, 1611

§ 2. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Bronisława Graczyk

2) gdy informacje publiczne stanowią prawem
chronione tajemnice,

===================================================================================
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UCHWAŁA NR VIII/65/20011
RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO
z dnia 21 czerwca 2011r.
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Krośnieńskiego
Na podstawie art. 12 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z póŝn. zm.) uchwala się,
co następuje:

1. pkt 5 otrzymuje brzmienie:

§ 1. W załączniku Nr 2 do Statucie Powiatu Krośnieńskiego stanowiącego załącznik do uchwały
Nr III/8/98 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia
29 grudnia 1998r. w sprawie ustanowienia Statutu
Powiatu Krośnieńskiego wprowadza się następujące
zmiany:

2. skreśla się:

„5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie, ul. Pułaskiego 1”
a) pkt 9
b) pkt 16
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.

Poz. 1611, 1612, 1613

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jacek Kurzępa
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 7 lipca 2011r.
o zmianie w składzie Rady Miejskiej we Wschowie
Na podstawie art. 183 w związku z art. 193 ust. 4
ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. z 2010r. Nr 176, poz. 1190) Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze podaje do publicznej wiadomości, şe:

na jego miejsce Przemysława Jarosława Kuchcickiego, kandydata z tej samej listy Nr 17 Komitet Wyborczy Wyborców Miłosza Czopka, w okręgu wyborczym Nr 1, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, nie utracił prawa wybieralności i wyraził zgodę na przyjęcie mandatu.

1) Uchwałą Nr IX/84/11 Rada Miejska we
Wschowie w dniu 26 maja 2011r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Miłosza Czopka w okręgu
wyborczym Nr 1 z listy Nr 17 Komitet Wyborczy
Wyborców Miłosza Czopka wskutek pisemnego
zrzeczenia się mandatu.

3) Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Komisarz Wyborczy
w Zielonej Górze
Bogumił Hoszowski

2) Rada Miejska we Wschowie w dniu 17 czerwca 2011r. podjęła uchwałę Nr X/85/11 o wstąpieniu

===================================================================================
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POROZUMIENIE
z dnia 10 czerwca 2011r.
Pomiędzy
Powiatem Strzelecko – Drezdeneckim reprezentowanym przez:
Andrzeja Bajko – Starostę
Andrzeja Liberę – Wicestarostę
przy kontrasygnacie Skarbnika – Wandy Podhajnej
a
Gminą Drezdenko reprezentowaną przez:
Burmistrza Gminy Drezdenko – Macieja Pietruszaka
przy kontrasygnacie Skarbnika – Aleksandry Lachowicz.
Na podstawie art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 46
ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2010r.

Nr 80, poz. 526 ze zm.) oraz uchwały Nr XV/109/2000
Rady Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego z dnia
5 września 2000r. w sprawie powierzenia Gminie
Drezdenko zadań Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego z zakresu prowadzenia szkolnych schronisk
młodzieşowych.
§ 1. Powiat Strzelecko – Drezdeneckiego powierza, a Gmina przyjmuje do wykonania zadanie prowadzenia Szkolnego Schroniska Młodzieşowego
w Goszczanowie.
§ 2. Na prowadzenie powierzonych zadań Powiat
przekaşe z budşetu powiatu dotację w kwocie
4.500zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych) na
konto Urzędu Miasta i Gminy w Drezdenku Lubusko
– Wielkopolski Bank Spółdzielczy w Drezdenku
95 8362 0005 0000 0114 2000 0010.
§ 3. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1
Powiat przeznacza na wynagrodzenia dla kierownictwa i obsługi schroniska oraz na bieşące funkcjonowanie schroniska.
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§ 4. Dotacja, o której mowa przekazana zostanie
w terminie do 5 lipca 2011 roku.
§ 5. Za organizację i prawidłowe funkcjonowanie
schroniska w Goszczanowie odpowiada Gmina.

Poz. 1613, 1614

§ 9. Powiat ma prawo kontroli prawidłowości
wykonania zadania objętego porozumieniem.
§ 10. Porozumienie zostaje zawarte na rok.

§ 6. Gmina zobowiązuje się wykonać zadanie objęte porozumieniem z zachowaniem określonych
właściwymi przepisami.

§ 11. W razie naruszenia postanowień Porozumienia przez jedną ze stron, moşe ono zostać rozwiązane poprzez pisemne oświadczenie z 2 tygodniowym wypowiedzeniem.

§ 7. W terminie do 30 września 2011 roku Gmina
Drezdenko przekaşe powiatowi:

§ 12. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają
formy pisemnej pod rygorem niewaşności.

1. Informację o wykorzystaniu dotacji, o której
mowa w § 2,

§ 13. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla kaşdej ze
stron.

2. Środki finansowe uzyskane z opłat za usługi
świadczone przez schronisko.
§ 8. Dotacja niewykorzystana zostanie zwrócona
powiatowi do dnia 15 paŝdziernika 2011 roku.

§ 14. Porozumienie wchodzi w şycie z dniem
podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

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

1614
16 16

POROZUMIENIE
z dnia 28 czerwca 2011r.
Zawarte pomiędzy
Powiatem Strzelecko-Drezdeneckim, reprezentowanym przez:
1. Starostę Strzelecko – Drezdeneckiego Andrzeja
Bajko,
2. Wicestarostę Strzelecko-Drezdeneckiego Andrzeja
Liberę,
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Wandy
Podhajnej, zwanymi dalej „Powiatem”,
a
Gminą Dobiegniew reprezentowaną przez:
Burmistrza Gminy Dobiegniew – Leszka Walocha,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Dobiegniew –
Jacka Antropika zwanymi dalej „Gminą”.
Na podstawie art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze. zm.) i art. 8 ust. 2a
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
i art. 5 ust. 5b i ust. 5c ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 ze zm.) o następującej treści:
§ 1. 1. Z dniem 1 września 2011 Powiat przekazuje Gminie zadanie własne Powiatu w zakresie prowadzenia następujących szkół: trzyletnie liceum
ogólnokształcące, zasadniczą szkołę zawodową
o okresie nauczania nie krótszym niş 2 lata i nie
dłuşszym niş 3 lata, wchodzących w skład Zespołu
Szkół im. Cypriana Kamila Norwida z siedzibą
w Dobiegniewie przy ul. Poznańskiej 5, zwanych
w dalszej części porozumienia „Szkołami”.

2. Gmina przejmuje z dniem 1 września 2011r.
prawa i obowiązki organu prowadzącego w stosunku do przejmowanych Szkół.
3. Powiat w uzgodnieniu z Gminą ustali plan naboru na rok szkolny 2011/2012 oraz kierunki kształcenia.
4. Od roku szkolnego 2012/013 Gmina będzie
samodzielnie decydowała o planie naboru i kierunkach kształcenia.
5. Powiat zatwierdzi arkusz organizacji Szkól na
rok szkolny 2011/2012 po uzgodnieniu z Gminą.
6. Powiat na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego sporządzonego wg stanu na dzień
31 sierpnia 2011 roku przekaşe Gminie następującą
dokumentację:
a) spis inwentaryzacyjny wyposaşenia Szkół
oraz dokumentacji szkolnych sporządzonych
przez komisję inwentaryzacyjną powołaną
przez dyrektora Szkół,
b) uwierzytelnioną za zgodność z oryginałem
kserokopię zatwierdzonego przez Powiat arkusza określającego dla Szkół organizację roku szkolnego 2011/2012.
7. Stan zatrudnienia wynikać będzie z arkusza
organizacji Szkół na rok szkolny 2011/2012, zatwierdzonego przez Zarząd Powiatu w uzgodnieniu
z Burmistrzem Dobiegniewa.
§ 2. 1. Począwszy od dnia 1 września 2011r.
(włącznie) za działalność szkół odpowiada Gmina,
poprzez realizację zadań organu prowadzącego
określonych w ustawie z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty oraz ustawie z dnia 26 stycznia
1982 roku Karta Nauczyciela.
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Poz. 1614

2. Począwszy od dnia 1 września 2011r. ustawowe zadania i kompetencje:

śnia do 31 grudnia ostatniego roku obowiązywania
porozumienia.

a) Zarządu Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego będą wykonywane przez Burmistrza Dobiegniewa,

9. Powiat ma prawo kontroli prawidłowości zadań objętych Porozumieniem:

b) Starosty Strzelecko – Drezdeneckiego będą
wykonywane przez Burmistrza Dobiegniewa.
3. Działalność szkół od 1 września 2011r. będzie
finansowana w części przez Gminę ze środków własnych gminy.
4. Zadanie o którym mowa w niniejszym porozumieniu finansowane będzie w następujący sposób: Powiat przekaşe Gminie część oświatową subwencji ogólnej przysługującą na kaşdego ucznia
liceum ogólnokształcącego i zasadniczej szkoły zawodowej, obliczoną zgodnie z zasadami podziału
części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego, w pełnej wysokości za
okres od 1 września do 31 grudnia 2011r. w miesięcznych transzach począwszy od września 2011r.
5. Gmina zobowiązuje się samodzielnie występować z wnioskami do MEN o przyznanie jej subwencji oświatowej, stanowiącej część subwencji
ogólnej na przekazane jej przez powiat zadanie, począwszy od 1 września 2011 roku.
6. Powiat zobowiązuje się pokryć wszelkie zobowiązania Szkół wg stanu na dzień 31 sierpnia
2011 roku.
7. Powiat przekaşe Gminie majątek ruchomy,
sprzęt, wyposaşenie i pomoce naukowe, stanowiące
majątek Szkół, niezbędne do realizacji zadania, na
podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.
8. W przypadku rozwiązania porozumienia, Gmina zwróci Powiatowi sprzęt, wyposaşenie i pomoce
naukowe, o których mowa w ust. 7, pokryje wszelkie
zobowiązania Szkół wg stanu na dzień 31 sierpnia
ostatniego roku obowiązywania porozumienia oraz
przekaşe na rzecz Powiatu przysługującą subwencję
oświatową w pełnej wysokości, za okres od 1 wrze-

a) w wykonywaniu prawa Powiatu, Gmina jest
zobowiązana udzielić Powiatowi wszelkich
informacji dotyczących działalności Szkół
oraz zapewnić przedstawicielowi Powiatu
moşliwość przeprowadzenia kontroli budynków i dokumentów Szkół, w tym wstępu do
pomieszczeń, wglądu do dokumentacji
z prawem şądania uwierzytelnionych za
zgodność z oryginałem kopii dokumentów,
b) o zamierzonej kontroli Powiat zobowiązany
jest powiadomić Gminę, na co najmniej siedem dni wcześniej.
§ 3. 1. Porozumienie zawarte zostaje od dnia
1 września 2011 roku na czas nieokreślony.
2. Kaşda ze stron moşe rozwiązać Porozumienie
za dwunastomiesięcznym pisemnym wypowiedzeniem, na dzień 31 sierpnia danego roku.
§ 4. Traci moc umowa zawarta w dniu
1.08.2001r. zawarta pomiędzy Miastem i Gminą Dobiegniew, a Zarządem Powiatu Strzeleckiego
w sprawie wynajmu obiektu przy ul. Poznańskiej 5
w Dobiegniewie na potrzeby Zespołu Szkół.
§ 5. Porozumienie wchodzi w şycie z dniem
1 września 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
§ 6. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla kaşdej ze
stron.
§ 7. 1. Zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaşności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym
Porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy o systemie oświaty.

• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Egzemplarze bieşące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, moşna 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 sprzedaşy Lubuskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 730 - 1530, Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami wyłoşone 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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