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UCHWAŁA NR XII/34/2007 
RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU 

 
z dnia 30 sierpnia 2007r. 

 
o zmianie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90f 
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświa-
ty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 
Rada Miejska w Zbąszynku uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXV/8/2005 Rady Miejskiej 
w Zbąszynku z dnia 17 marca 2005r. w sprawie 
regulaminu udzielania pomocy materialnej dla 
ucz-niów, wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 4 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) III grupa dochodowa - miesięczny dochód 
na osobę w rodzinie od kwoty 251zł do 351zł  
- 40% stypendium w pełnej wysokości.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Zbąszynka. 

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

Przewodniczący Rady 
Jan Mazur 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XII/39/2007 
RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU 

 
z dnia 30 sierpnia 2007r. 

 
w sprawie nadania nazwy ulicy w Zbąszynku 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź-
niejszymi zmianami) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Nadaje się nazwę „Koszarowa” ulicy po-
łożonej na terenie miasta Zbąszynek, której gra-
ficzne usytuowanie określa załącznik Nr 1 do ni-
niejszej uchwały. 

2. Wymieniona w ust. 1 ulica oznaczona ewiden-
cyjnym numerem geodezyjnym 21/18 o pow. 5.963m2 
rozpoczyna się od skrzyżowania ulic PCK, dalej 
odchodzi w tereny kolejowe w kierunku dawnej 

ekspedycji towarowej oraz istniejącego budynku 
(dawniejsze koszary). Łączna długość ulicy wynosi 
615m. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Zbąszynka. 

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

Przewodniczący Rady 
Jan Mazur 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XII/39/2007 

Rady Miejskiej w Zbąszynku 
z dnia 30 sierpnia 2007r. 
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UCHWAŁA NR XIV/78/07 
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE 

 
z dnia 4 września 2007r. 

 
w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych  

i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Sława 
 

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrze-
śnia 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004r. 
Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Miejska w Sławie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się następujący plan sieci publicz-
nych szkół podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Sława: 

1) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Franciszka 
Niewidziajły w Sławie, ul. Henryka Pobożne-
go 6, 67 - 410 Sława wraz z filiami: 

− Filia w Lipinkach 

Lipinki 78 

67 - 410 Sława, 

− Filia w Śmieszkowie 

Śmieszkowo 82a 

67 - 410 Sława; 

2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym 
Strączu, Stare Strącze Nr 195, 67 - 410 Sława; 

3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzepielo-
wie, Krzepielów Nr 35, 67 - 410 Sława;  

4) Zespół Szkół w Ciosańcu, w którego skład 
wchodzi: Publiczna Szkoła Podstawowa w Cio-
sańcu, Ciosaniec Nr 27, 67 - 410 Sława wraz  
z filią: 

− Filia w Łupicach 

Łupice ul. Szkolna 25 

67 - 410 Sława. 

§ 2. Określa się następujące granice obwodów 
publicznych szkół podstawowych wymienionych 
w § 1: 

1. Do obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Sławie należą: 

1) miasto Sława; 

2) miejscowości: Przybyszów, przysiółek Ce-
główko, Kuźnica Głogowska, przysiółki: Głu-
chów, Myszyniec, Tarnówek, Zwierzyniec, Ra-
dzyń, Tarnów Jezierny, Gola, Lubiatów, przy-
siółki Dębowo, Krępina, Lubogoszcz, przysió-
łek Dąb, Lipinki, przysiółek Kamienna, Śmiesz-
kowo, Wróblów. 

2. Do obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Starym Strączu należą: 

1) miejscowości: Stare Strącze, przysiółek Ju-
trzenka, Nowe Strącze, Krzydłowiczki. 

3. Do obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Krzepielowie należą: 

1) miejscowości: Krzepielów, przysiółki Ciepie-
lówek, Przydroże, Krążkowo, przysiółek Dęb-
czyn. 

4. Do obwodu Zespołu Szkół w Ciosańcu – Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej w Ciosańcu należą: 

1) miejscowości: Bagno, osada Polanica, Ciosa-
niec, Droniki, Łupice, Spokojna, Szreniawa. 

§ 3. Ustala się następujący plan sieci publicz-
nych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Sła-
wa: 

1) Gimnazjum im. Ludwika Stępczaka w Sławie 
ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 16, 67-410 
Sława; 

2) Zespół Szkół w Ciosańcu, w skład którego 
wchodzi Publiczne Gimnazjum w Ciosańcu, 
Ciosaniec 27, 67 - 410 Sława. 

§ 4. Określa się następujące granice obwodów 
publicznych gimnazjów wymienionych w § 3: 

1. Do obwodu Gimnazjum w Sławie należą: 

1) miasto Sława; 

2) miejscowości: Przybyszów, przysiółek Ce-
główko, Kuźnica Głogowska, przysiółki: Głu-
chów, Myszyniec, Tarnówek, Zwierzyniec, Ra-
dzyń, Tarnów Jezierny, Gola, Lubiatów, przy-
siółki: Dębowo, Krępina, Lubogoszcz, przysió-
łek Dąb, Lipinki, przysiółek Kamienna, Śmiesz-
kowo, Wróblów, Stare Strącze, przysiółek Ju-
trzenka, Nowe Strącze, Krzydłowiczki, Krze-
pielów, przysiółki: Ciepielówek, Przydroże, 
Krążkowo, przysiółek Dębczyn. 

2. Do obwodu Zespołu Szkół w Ciosańcu – Pu-
blicznego Gimnazjum w Ciosańcu należą: 

1) miejscowości: Bagno, osada Polanica, Ciosa-
niec, Droniki, Łupice, Spokojna, Szreniawa. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
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strzowi Sławy. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni  
 
 

od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego.  

Przewodniczący Rady 
Aleksander Polański 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XIV/79/07 
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE 

 
z dnia 4 września 2007r. 

 
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawo-

wych prowadzonych przez Gminę Sława 
 

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 7 września 
1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, 
poz. 2572 ze zm.) Rada Miejska w Sławie uchwala, 
co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się następującą sieć publicznych 
przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sława: 

1) Przedszkole Samorządowe im. Czesława Jan-
czarskiego w Sławie, ul. Sportowa 7, 67 - 410 
Sława wraz z filią: 

Filia Stare Strącze 

Stare Strącze 162, 

67 - 410 Sława. 

2. Ustala się następującą sieć oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowa-
dzonych przez Gminę Sława: 

1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym 
Strączu 

Stare Strącze 195, 

67 - 410 Sława; 

2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzepielowie 

Krzepielów 35, 

67 - 410 Sława; 

3) Zespół Szkół w Ciosańcu – Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Ciosańcu 

Ciosaniec 27, 

67 - 410 Sława 

wraz z filią: 

Filia w Łupicach 

Łupice ul. Szkolna 25, 

67-410 Sława. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Sławy. 

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

Przewodniczący Rady 
Aleksander Polański 
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UCHWAŁA NR XIV/80/07 
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE 

 
z dnia 4 września 2007r. 

 
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświa-

towych prowadzonych przez Gminę Sława 
 

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 97, 
poz. 674 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

ustala się regulamin określający kryteria i tryb 
przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjal-
nego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydak-

tyczno - wychowawcze 

Rozdział 1 

Postanowienia wstępne 

§ 1. 1. Regulamin określa kryteria i tryb przy-
znawania nagród dla nauczycieli za zajęcia dydak-
tyczno - wychowawcze ze specjalnego funduszu 
nagród wyodrębnionego w budżecie Gminy Sława 
z przeznaczeniem na nagrody Burmistrza Sławy  
i dyrektorów szkół. 

2. Niniejszy regulamin stosuje się do nauczy-
cieli zatrudnionych w zespole szkół ponadgimna-
zjalnych, zespole szkół, gimnazjum, publicznych 
szkołach podstawowych, oddziałach przedszkol-
nych i w przedszkolach prowadzonych przez Gmi-
nę Sława.  

Rozdział 2 

Sposób podziału środków 

§ 2. 1. W budżecie Gminy Sława tworzy się 
specjalny fundusz nagród dla nauczycieli w wyso-
kości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń 
osobowych. 

2. Z kwoty środków finansowych określonych 
w ust. 1 przeznacza się: 

1) 20% na nagrody organu prowadzącego zwa-
nego dalej nagrodami Burmistrza Sławy; 

2) 80% na nagrody dyrektora szkoły – należy 
przez to rozumieć nagrodę dyrektora zespołu 
szkół ponadgimnazjalnych, zespołu szkół, 
gimnazjum, publicznej szkoły podstawowej, 
przedszkola. 

Rozdział 3 

Terminy i sposób wypłacania nagród 

§ 3. 1. Nagrody są przyznawane w terminie do 
dnia 14 października każdego roku z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej. W szczególnie uzasadnio-
nych przypadkach nagroda może być przyznana  

w innym terminie związanym z zakończeniem roku 
szkolnego, dniem patrona szkoły lub innymi waż-
nymi uroczystościami szkoły, przedszkola. 

2. Nagroda ma charakter uznaniowy i wypła-
cana jest w formie pieniężnej. 

3. Nagrody mogą być przyznawane nauczycie-
lom po przepracowaniu w szkole lub przedszkolu 
co najmniej roku. 

Rozdział 4 

Kryteria przyznawania nagród 

§ 4. 1. Nagrody mogą być przyznawane dyrek-
torom szkół i nauczycielom w szczególności za 
osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze, opiekuń-
cze oraz za realizację innych zadań statutowych 
szkoły. 

2. Do nagród Burmistrza Sławy przyznawanych 
dyrektorom szkół bierze się pod uwagę, w szcze-
gólności: 

1) osiąganie znaczących wyników nauczania, 
wychowania lub opieki, potwierdzonych po-
miarami dydaktycznymi, liczbą uczniów w fi-
nałach olimpiad, konkursów i zawodów oraz 
innymi kryteriami; 

2) podejmowanie innowacyjnych i nowatorskich 
działań pozwalających przydać szkole orygi-
nalności i wzmacniających poczucie identyfi-
kacji uczniów ze szkołą; 

3) właściwe realizowanie budżetu szkoły; 

4) organizowanie imprez środowiskowych i współ-
udział w organizowaniu imprez gminnych; 

5) prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej  
i doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

6) dbałość o stan techniczny pomieszczeń i oto-
czenia szkoły; 

7) pozyskiwanie dodatkowych funduszy na roz-
wój szkoły z programów krajowych i Unii Eu-
ropejskiej; 

8) angażowanie się we współpracę z instytucja-
mi i organizacjami służącymi pomocy szkole  
i uczniom; 

9) nawiązanie współpracy ze szkołami krajowy-
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mi i zagranicznymi. 

3. Do nagród Burmistrza Sławy przyznawanych 
nauczycielom bierze się pod uwagę w szczególno-
ści: 

1) osiąganie znaczących wyników w nauczaniu, 
potwierdzonych w zewnętrznych sprawdzia-
nach i egzaminach uczniów; 

2) zakwalifikowanie się prowadzonych uczniów 
do finałów olimpiad, konkursów i zawodów 
na szczeblu szkolnym i pozaszkolnym; 

3) wdrażanie nowatorskich metod nauczania  
i wychowania; 

4) współorganizowanie i aktywne uczestnictwo 
w imprezach oświatowych, kulturalnych i spor-
towych, czy zajęciach pokazowych; 

5) przygotowywanie i organizowanie okazjonal-
nych uroczystości w szkole; 

6) intensywną działalność wychowawczą, wyra-
żającą się w organizowaniu wycieczek, udzia-
le uczniów w spektaklach teatralnych, koncer-
tach, wystawach i spotkaniach z ciekawymi 
ludźmi; 

7) udokumentowane osiągnięcia w pracy z ucz-
niami uzdolnionymi lub uczniami mającymi 
trudności w nauce; 

8) nawiązywanie współpracy z placówkami kul-
turalno - oświatowymi, pracodawcami, Poli-
cją i innymi podmiotami mogącymi zapewnić 
wsparcie szkoły; 

9) osiąganie znaczących efektów w pracy reso-
cjalizacyjnej z uczniami; 

10) uzyskanie bez opóźnienia wyższego stopnia 
awansu zawodowego. 

4. Do nagród dyrektora przyznawanych nau-
czycielom bierze się pod uwagę w szczególności: 

1) w zakresie pracy dydaktyczno - wychowaw-
czej: 

a) uzyskiwanie dobrych wyników w naucza-
niu danego przedmiotu lub prowadzeniu 
danego rodzaju zajęć, 

b) zakwalifikowanie się prowadzonych ucz-
niów do finałów konkursów i olimpiad 
przedmiotowych na szczeblu powiatowym 
i wyższym, 

c) zajmowanie przez uczniów wysokich miejsc 
w innych konkursach, zawodach i przeglą-
dach, 

d) udokumentowane osiągnięcia pracy z ucz-
niami zdolnymi i mającymi trudności w na-
uce, 

e) wdrażanie innowacji i własnych progra-

mów autorskich, 

f) uczestniczenie w indywidualnym toku lub 
programie nauczania, 

g) uzyskiwanie pozytywnych zmian w zespo-
le uczniów (integracja klasy, aktywność 
społeczna uczniów), 

h) prowadzenie działalności wychowawczej 
w klasie poprzez organizowanie uczniom 
wycieczek, spotkań oraz zajęć pozalekcyj-
nych; 

2) w zakresie pracy opiekuńczej: 

a) zapewnienie pomocy i opieki uczniom bę-
dącym w trudnej sytuacji materialnej lub 
życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich 
lub patologicznych, 

b) prowadzenie działalności mającej na celu 
zapobieganie i zwalczanie przejawów pato-
logii społecznej wśród uczniów, w szczegól-
ności narkomanii i uzależnień, współpraca 
ze służbą zdrowia, Policją, organizacjami, 
stowarzyszeniami i rodzicami w tym za-
kresie, 

c) aktywizowanie rodziców do udziału w ży-
ciu klasy i szkoły, rozwijanie form współ-
działania szkoły z rodzicami; 

3) w zakresie innej działalności szkolnej i po-
zaszkolnej: 

a) udział w zorganizowanych formach do-
skonalenia zawodowego, 

b) udzielanie aktywnej pomocy w adaptacji 
zawodowej nauczycieli podejmujących 
pracę w tym zawodzie, 

c) kierowanie zespołem samokształceniowym  
i prowadzenie otwartych lekcji, 

d) pełnienie funkcji wynikających ze statutu 
szkoły, 

e) współudział w przygotowaniu planu pracy 
szkoły oraz innych dokumentów niezbęd-
nych do funkcjonowania szkoły. 

Rozdział 5 

Tryb zgłaszania kandydatów 

§ 5. 1. Z wnioskiem o nagrodę Burmistrza Sła-
wy dla nauczyciela występuje dyrektor zatrudnia-
jący nauczyciela. 

2. Do nagrody Burmistrza Sławy nie może być 
typowany nauczyciel, który już otrzymał w danym 
roku szkolnym, za te same osiągnięcia, nagrodę 
dyrektora. 

3. Z wnioskiem o nagrodę Burmistrza Sławy 
dla dyrektora występują: 
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1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny; 

2) rada pedagogiczna; 

3) rada rodziców. 

4. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 3 składa 
się Burmistrzowi Sławy w terminie do 30 września 
każdego roku. 

5. Z wnioskiem o przyznanie nauczycielowi 
nagrody dyrektora szkoły występują: 

1) rada pedagogiczna; 

2) rada szkoły; 

3) związki zawodowe działające w szkole. 

6. Wnioski o przyznaniu nagrody podlegają za-
opiniowaniu  przez radę pedagogiczną. 

5. Wnioski sporządza się na druku, którego 
wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

Rozdział 6 

Tryb przyznawania nagród 

§ 6. 1. Nagrody nauczycielom przyznają: 

1) ze środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 
– Burmistrz Sławy; 

2) ze środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 
– dyrektor szkoły. 

2. Decyzje o przyznaniu i wysokości nagrody 
Burmistrz Sławy podejmuje samodzielnie. 

3. Nagrodę dla dyrektora szkoły Burmistrz 
Sławy może przyznać z własnej inicjatywy. 

4. Dyrektor szkoły może przyznać nagrodę na-
uczycielowi z własnej inicjatywy. 

5. Przyznanie nagrody nauczycielowi przez dy-
rektora szkoły wymaga uprzedniego zaopiniowa-
nia przez radę pedagogiczną. 

6. Nauczyciel, któremu została przyznana na-
groda otrzymuje dyplom, jego odpis (kserokopię) 
umieszcza się w teczce akt osobowych. 

7. Wnioski rozpatrzone negatywnie nie wyma-
gają formy pisemnej. 

Rozdział 7 

Przepisy końcowe 

§ 7. Regulamin podlega zaopiniowaniu przez 
reprezentatywne organizacje związkowe. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Sławy oraz dyrektorom szkół w Gminie 
Sława. 

§ 9. Zmiany  regulaminu mogą być dokonane 
w trybie właściwym do jego nadania. 

§ 10. Uchwała w chodzi w życie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Aleksander Polański 

 

Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XIV/80/07 
Rady Miejskiej w Sławie 
z dnia 4 września 2007r. 

 
 

WNIOSEK 
o przyznanie nagrody Burmistrza Sławy/Dyrektora 

za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze 
 
Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody Burmistrza Sławy/Dyrektora ……………........................................ 
…………………………………………………………………………………………………........................................... 
Panu/Pani …………………………………………………………………………………………………………………… 
Urodzonemu/ej ……………………………………………………………………………………………………………. 

(data) 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 
(wykształcenie, staż pracy w szkole, placówce) 

zatrudnionemu/ej …………………………………………………………………………………………………………. 
(nazwa szkoły/placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony) 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 
(stanowisko) 

………………………………………………………………………………………………….......................................... 
(dotychczas otrzymane nagrody ministra, kuratora, burmistrza, dyrektora – rok otrzymania) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….…………………………………………………………..... 
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Uzasadnienie wniosku przez zgłaszającego: ……………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
__________________________________________________________________________________________________ 
Opinia Rady Pedagogicznej: …………………………………………………………………...................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….…………………………… 

 
Organ sporządzający wniosek: 
 
 
 
…………………………………..                            ……………………….                        …………………………….. 
          (miejscowość, data)                                                                   (pieczęć)                                                           (podpis)  
 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XIV/84/07 
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE 

 
z dnia 4 września 2007r. 

 
w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli samorządowych 

 
Na podstawie art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 pkt 1 
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświa-
ty (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572) oraz art. 40 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591  
z późn. zm.) Rada Miejska w Sławie uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Usługi świadczone przez publiczne przed-
szkola prowadzone przez Gminę Sława w zakresie 
podstawy programowej określonej w rozporzą-
dzeniu z dnia 26 lutego 2002r. w sprawie podsta-
wy programowej wychowania przedszkolnego 
oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych ty-
pach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458 z późn. zm.) są 
realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dzien-
nie. 

§ 2. Za świadczenia publicznych przedszkoli 
samorządowych, wykraczające poza podstawę 
programową wychowania przedszkolnego, ustala 
się opłatę miesięczną w wysokości 120zł.  

§ 3. 1. W przypadku posiadania wolnych miejsc 
w przedszkolach publicznych, które prowadzą za-
jęcia w pełnym wymiarze godzinowym tj. 9,5 go-
dziny dziennie i pobieraniu opłaty, zgodnie z § 2 

niniejszej uchwały, możliwe jest przyjęcie dzieci  
i prowadzenie zajęć w ograniczonym zakresie  
tj. w wymiarze 6 godzin dziennie.  

2. Za świadczenia publicznych przedszkoli sa-
morządowych prowadzących zajęcia w ograniczo-
nym zakresie wskazanym w ust. 1, a wykraczają-
cych poza podstawę programową wychowania 
przedszkolnego, ustala się opłatę miesięczną  
w wysokości 50zł. 

§ 4. Opłaty wnosi się miesięcznie do dnia 10 da-
nego miesiąca. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Sławy. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XII/71/03 Rady Miej-
skiej w Sławie z dnia 4 grudnia 2003r. w sprawie 
ustalenia opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Aleksander Polański 
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UCHWAŁA NR XII/82/07 
RADY GMINY BLEDZEW 

 
z dnia 27 września 2007r. 

 
w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2008 oraz zwolnień od tego podatku 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1,  
art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 5 ust. 1, 
art. 6 ust. 12 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycz-

nia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1)  
(Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późniejszymi 
zmianami) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Roczne stawki podatku od nieruchomości 
na terenie Gminy Bledzew w roku 2008 wynoszą: 

 
od gruntów:  

 a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na spo- 
   sób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków (od 1m2 powierzchni) 0,58zł 
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wod- 
    nych (od 1ha powierzchni) 

 
3,74zł 

 
 

1) 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
     pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (od 1m2 powierz- 
     chni) 0,25zł 

2) od budynków lub ich części:  
 a) mieszkalnych (od 1m2 powierzchni użytkowej)  0,58zł 
  
 
 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części 
    budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej    
    (od 1m2 powierzchni użytkowej) 

 
16,20zł 

  
 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifi- 
    kowanym materiałem siewnym (od 1m2 powierzchni użytkowej) 8,86zł 

  
 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania 
    świadczeń zdrowotnych (od 1m2 powierzchni użytkowej) 3,84zł 

 e) letniskowych (od 1m2 powierzchni użytkowej)  5,50zł 
  
 

f) zajętych na garaże niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej 
   (od 1m2 powierzchni użytkowej) 5,10zł 

  
 
 

g) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działal- 
    ności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (od 1m2 
    powierzchni użytkowej) 

 
5,00zł 

3) od budowli   
 
 

od pozostałych budowli od ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1  
pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 

 
2% 

 
§ 2. Zwolnić od podatku od nieruchomości: 

1) budynki i grunty komunalne niebędące we 
władaniu innych podmiotów; 

2) budynki, budowle i grunty komunalne będące 
we władaniu jednostek organizacyjnych dzia-
łających w formie zakładów budżetowych, 
jednostek budżetowych i instytucji kultury,  
z wyjątkiem części oddanych w najem, dzier-
żawę lub inną formę posiadania zależnego ce-
lem prowadzenia działalności gospodarczej; 

3) budynki, budowle i grunty zajęte na potrzeby 
ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem czę-

ści wykorzystywanych do prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej; 

4) budynki i grunty zajęte na prowadzenie dzia-
łalności oświatowej oraz gospodarczej, zwią-
zanej z funkcjonowaniem tej jednostki oświa-
towej, będące w posiadaniu przedszkoli, szkół 
podstawowych i gimnazjum; 

5) budynki, grunty i budowle cmentarzy komu-
nalnych. 

§ 3. 1. Podatek określony w § 1 podlega wpła-
cie u inkasenta, w kasie Urzędu Gminy w Bledze-
wie lub na konto w GBS Międzyrzecz O/Bledzew 
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Nr 97836700000030120860000002. 

2. Inkasentami upoważnionymi do poboru po-
datku są: 

− sołtysi z poszczególnych sołectw, 

− pracownik Urzędu Gminy Bledzew - prowa-
dzący kasę Urzędu w ramach umowy o pracę, 

− Pani Halina Tomczak zam. Templewo 27,  
66-350 Bledzew. 

§ 4. W sprawach nieuregulowanych uchwałą 
mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 12 stycz-
nia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych. 

§ 5. Z dniem 1 stycznia 2008r. traci moc uchwała 

Nr LlII/401/06 Rady Gminy Bledzew z dnia 25 paź-
dziernika 2006r. w sprawie ustalenia stawek po-
datku od nieruchomości oraz zwolnień od podat-
ku. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego, a obowiązujące w niej stawki 
od dnia 1 stycznia 2008r. 

Przewodniczący Rady 
Jerzy Dawidowicz 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XII/126/2007 
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE 

 
z dnia 27 września 2007r. 

 
w sprawie zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do drogi kategorii gminnej 

 
Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985r. 
o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19,  
poz. 115 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu 
Krośnieńskiego postanawia się drogę określoną 
na załączniku zaliczyć do kategorii drogi gminnej. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta Gubina. 

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

Przewodniczący Rady 
Leszek Ochotny 
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Załącznik 
do uchwały Nr XII/126/2007 

Rady Miejskiej w Gubinie 
z dnia 27 września 2007r. 
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UCHWAŁA NR XII/128/2007 
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE 

 
z dnia 27 września 2007r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach  
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  

§ 1. Ustala się roczną stawkę podatku od po-
siadania psów na terenie gminy Gubin o statusie 
miejskim w wysokości 20zł od jednego psa. 

§ 2. 1. Podatek płatny jest z góry,  bez wezwa-
nia do 31 marca za dany rok, albo w ciągu 2 tygo-
dni od dnia wejścia w posiadanie psa lub utraty 
warunków do zwolnienia od tego podatku. 

2. Obowiązek podatkowy w podatku od posia-
dania psów wygasa z końcem roku, w którym 
ustało posiadanie psa. 

§ 3. 1. Prowadzenie rejestracji psów, obliczanie 
i pobór podatku od posiadania psów w drodze 
inkasa  na terenie gminy Gubin o statusie miej-
skim powierza się następującym inkasentom: 

1) Miejskiemu Zakładowi Usług Komunalnych  
w Gubinie – od właścicieli psów w budynkach 
administrowanych przez zakład, w budynkach 
prywatnych oraz innych niewymienionych; 

2) Spółdzielni Mieszkaniowej w Gubinie – od 
właścicieli psów w budynkach administrowa-
nych przez Spółdzielnię; 

3) Wojskowej Agencji Mieszkaniowej – od wła-
ścicieli psów w budynkach administrowanych 
przez Agencję. 

2. Inkasent podatku od posiadania psów otrzy-
muje wynagrodzenie prowizyjne w wysokości  
10% kwoty zainkasowanej. 

3. Inkasenta podatku od posiadania psów zo-
bowiązuje się do odprowadzania wpływów z tego 
podatku na rachunek gminy Gubin o statusie 
miejskim w terminie do 20 każdego miesiąca za 
miesiąc poprzedni, a za miesiąc grudzień do dnia 
28 grudnia danego roku. 

4. Jednostki prowadzące rejestrację psów zo-
bowiązane są do przekazania wykazów posiadaczy 
psów zalegających z zapłatą tego podatku do Wy-
działu Finansowego Urzędu Miejskiego w terminie 
do dnia 30 kwietnia roku podatkowego. 

5. Podatnicy podatku od posiadania psów na-
leżny podatek mogą wpłacać za pośrednictwem 
inkasentów wymienionych w § 3 ust. 1 w kasie 
Urzędu Miejskiego w Gubinie lub na konto gminy. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od  
1 stycznia 2008r. 

§ 6. Uchwała podlega ponadto podaniu do wia-
domości publicznej w gazecie lokalnej „Wiadomości 
Gubińskie” oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzę-
dem Miejskim w Gubinie. 

Przewodniczący Rady 
Leszek Ochotny 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XII/129/2007 
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE 

 
z dnia 27 września 2007r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych dla Gminy Gubin  

o statusie miejskim 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  

z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 
ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.  
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o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r.  
Nr 121, poz. 844 ze zm.) w związku z obwieszcze-
niem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007r.  
w sprawie górnych granic stawek kwotowych  
w podatkach i opłatach lokalnych w 2008r. (M. P. 
Nr 47, poz. 557) uchwala się, co następuje:  

§ 1. Ustala się następujące roczne stawki po-
datku od środków transportowych: 

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej: 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 495zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 770zł, 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1.100zł; 

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton 
wg załącznika Nr 1 do uchwały. 

§ 2. Ustala się następujące roczne stawki po-
datku od środków transportowych: 

1) od ciągnika siodłowego lub balastowego 
przystosowanego do używania łącznie z na-
czepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i po-
niżej 12 ton – 1.540zł; 

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego 
przystosowanego do używania łącznie z na-
czepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyż-
szą niż 12 ton wg załącznika Nr 2 do uchwały. 

§ 3. Ustala się następujące roczne stawki po-
datku od środków transportowych: 

1) od przyczep i naczep z wyjątkiem związanych 
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzo-
ną przez podatnika podatku rolnego, które 

łącznie z pojazdem silnikowym posiadają do-
puszczalną masę całkowitą: 

− od 7 ton i poniżej 12 ton – 275zł; 

2) od przyczep i naczep z wyjątkiem związanych 
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzo-
ną przez podatnika podatku rolnego, które 
łącznie z pojazdem silnikowym posiadają do-
puszczalną masę całkowitą równej lub wyższą 
niż 12 ton wg załącznika Nr 3 do uchwały. 

§ 4. Ustala się następujące roczne stawki po-
datku od środków transportowych: 

− od autobusu w zależności od liczby miejsc do 
siedzenia: 

1) mniejszej niż 30 miejsc – 1.265zł; 

2) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.320zł. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XIII/117/2003 Rady 
Miejskiej w Gubinie z dnia 15 grudnia 2003r.  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od środków transportowych dla Gminy Gubin  
o statusie miejskim. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008r. i podle-
ga ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego. 

§ 8. Uchwała podlega ponadto podaniu do wia-
domości publicznej w gazecie lokalnej „Wiadomości 
Gubińskie” oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzę-
dem Miejskim w Gubinie. 

Przewodniczący Rady 
Leszek Ochotny 

 
Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XII/129/2007 
Rady Miejskiej w Gubinie 
z dnia 27 września 2007r. 

 
Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita w tonach  

stawka podatku (w złotych) 

nie mniej 
niż mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneuma-
tycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważ-

ne 

Inne systemy za-
wieszenia osi jezd-

nych 
1 2 3 4 

Dwie osie 
12 13 156 156 
13 14 156 432 
14 15 432 608 
15  608 1.377 

Trzy osie 
12 17 156 272 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                              poz. 1377 
Województwa Lubuskiego Nr 102 
 

5089 

1 2 3 4 
17 19 272 558 
19 21 558 724 
21 23 724 1.115 
23 25 1.115 1.734 
25  1.115 1.734 

Cztery osie i więcej 
12 25 724 734 
25 27 734 1.146 
27 29 1.146 1.819 
29 31 1.819 2.580 
31  1.819 2.580 

 
 

Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XII/129/2007 

Rady Miejskiej w Gubinie 
z dnia 27 września 2007r. 

 
Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita zespołu 
pojazdów: ciągnik sio-

dłowy + naczepa, ciągnik 
balastowy + przyczepa  

(w tonach ) 

stawka podatku (w złotych) 

nie mniej 
niż mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneuma-
tycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważ-

ne 

Inne systemy za-
wieszenia osi jezd-

nych 
Dwie osie 

12 18 42 42 
18 25 292 528 
25 31 616 1.011 
31  1.554 2.130 

Trzy osie 
12 40 1.371 1.895 
40  1.895 2.580 

 
Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr XII/129/2007 
Rady Miejskiej w Gubinie 
z dnia 27 września 2007r. 

 
Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita zespołu 

pojazdów nacze-
pa/przyczepa + pojazd 
silnikowy (w tonach) 

stawka podatku (w złotych) 

nie mniej 
niż mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneuma-
tycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważ-

ne 

Inne systemy za-
wieszenia osi jezd-

nych 
1 2 3 4 

Jedna oś 
12 18 28 28 
18 25 196 352 
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1 2 3 4 
25  352 617 

Dwie osie 
12 28 231 340 
28 33 675 935 
33 38 935 1.420 
38  1.264 1.870 

Trzy osie 
12 38 744 1.037 
38  1.037 1.409 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XVI/90/07 
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM 

 
z dnia 27 września 2007r. 

 
w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 
art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jed-
nolity: Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się następujące roczne stawki po-
datku od nieruchomości na terenie miasta i gminy 
Nowogród Bobrzański: 

1) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków 
mieszkalnych lub ich części 0,54zł; 

2) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub 
ich części związanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej oraz budynków miesz-
kalnych lub ich części zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej 16,80zł; 

3) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub 
ich części zajętych na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej w zakresie obrotu kwalifi-
kowanym materiałem siewnym 7,04zł; 

4) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub 
ich części zajętych na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej w zakresie udzielania świad-
czeń zdrowotnych 3,36zł; 

5) od pozostałych budynków lub ich części od 
1m2 powierzchni użytkowej: 

a) budynki gospodarcze i inwentarskie indy-
widualnych właścicieli nieruchomości na 
terenie miasta i gminy 3,11zł, 

b) budynki zajęte na prowadzenie odpłatnej 

statutowej działalności pożytku publiczne-
go przez organizację pożytku publicznego 
3,26zł, 

c) pozostałe budynki i garaże 6,01zł; 

6) od gruntów: 

a) od 1m2 powierzchni gruntów związanych  
z prowadzeniem działalności gospodarczej 
bez względu na sposób zakwalifikowania 
w ewidencji gruntów i budynków 0,58zł, 

b) pod jeziorami, zajętych pod zbiorniki wod-
ne retencyjne lub elektrowni wodnych 
3,60zł od 1ha powierzchni, 

c) pozostałych w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizację pożyt-
ku publicznego 0,12zł za 1m2 powierzchni; 

7) od budowli 2% ich wartości określonej na 
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 - 7 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 

1) budynki lub ich części przydzielone do bez-
płatnego użytkowania osobie, która przekaza-
ła w zamian za emeryturę lub rentę gospo-
darstwo rolne państwu, jeżeli nie są wynajęte 
lub wydzierżawione, a także działki gruntu 
przydzielone do bezpłatnego użytkowania ta-
kiej osobie; 

2) nieruchomości zajęte na potrzeby jednostek 
budżetowych, zakładów budżetowych, insty-
tucji kultury z wyjątkiem budynków lub ich 
części oraz gruntów wynajętych lub wydzier-
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żawionych na prowadzenie działalności go-
spodarczej; 

3) nieruchomości, które służą wyłącznie do re-
alizacji zadań własnych gminy w zakresie kul-
tury, ochrony przeciwpożarowej oraz sportu  
i rekreacji; 

4) budowle służące przesyłaniu energii elek-
trycznej, linie energetyczne przesyłowe, ruro-
ciągi i przewody sieci rozdzielczej wody, bu-
dowle służące do odprowadzania i oczyszcze-
nia ścieków będące własnością gminy a dane 
w trwały zarząd gminnym jednostkom orga-
nizacyjnym; 

5) budowle rurociągi i przewody sieci rozdziel-
czej wody, budowle służące do odprowadza-
nia ścieków, grunty zajęte pod ww. budowle 
będące własnością gminy, a przekazane nie-
odpłatnie w użytkowanie do realizacji zadań 
w zakresie gospodarki komunalnej; 

6) nieruchomości lub ich części stanowiące wła-
sność gminy, nieprzekazane innym podmio-
tom w posiadanie; 

7) grunty niesklasyfikowane leżące pod budyn-
kami gospodarczymi lub ich częściami poło-
żone na gruntach gospodarstw rolnych służą-
ce wyłącznie działalności rolniczej; 

8) grunty zajęte na zieleńce komunalne i cmen-
tarze; 

9) nieruchomości zajęte na potrzeby straży po-
żarnych; 

10) grunty pod wodami powierzchniowymi, sto-
jącymi oznaczone symbolem Ws. 

§ 2. Do wymiaru, poboru i egzekucji podatków 
wprowadzonych niniejszą uchwałą mają zastosowa-
nie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordy-
nacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r.  
Nr 8, poz. 60 z późn. zm.). 

§ 3. Traci moc uchwała Nr III/8/06 Rady Miej-
skiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 14 grud-
nia 2006r. w sprawie ustalenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości, od posiadania psów  
i zasad poboru podatku od posiadania psów. 

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki 
obowiązują od dnia 1 stycznia 2008r. 

2. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bo-
brzańskim. 

Przewodniczący Rady 
Mirosław Walencik 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XVI/91/07 

RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM 
 

z dnia 27 września 2007r. 
 

w sprawie opłat targowych 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedno-
lity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art. 19 ust. 1 lit. a i ust. 2 ustawy z dnia  
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844  
z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targo-
wej: 

1) 1,07 za 1m2 zajętej powierzchni handlowej 
pod sprzedaż artykułów spożywczych; 

2) 2,15 za 1m2 zajętej powierzchni handlowej 
pod sprzedaż artykułów pozostałych. 

2. Terminem płatności opłaty targowej jest 
dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. 

§ 2. Wyznacza się Miejsko - Gminny Zakład 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w No-
wogrodzie Bobrzańskim jako inkasenta opłaty 
targowej. 

§ 3. 1. Za wykonywane czynności określone  
w § 2 ustala się inkaso w wysokości 50% wpływów 
z opłaty targowej. 

2. Inkasent pobierający opłatę targową odpro-
wadza ją za okresy miesięczne, w terminie do  
15-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na 
rachunek Gminy Nowogród Bobrzański. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIII/228/05  Rady 
Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia  
17 listopada 2005r. w sprawie opłat targowych. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycz-
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nia 2008r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Lubuskiego oraz wywiesze- 
 

 

niu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim  
w Nowogrodzie Bobrzańskim. 

Przewodniczący Rady 
Mirosław Walencik 

=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XIV/110/07 
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE 

 
z dnia 27 września 2007r. 

 
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy przez 

przedsiębiorców rozpoczynających nowe inwestycje na terenie Gminy Wschowa 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 
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, Nr 214, poz. 1806,  
z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, 
poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 7 ust. 3 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach 
i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. 
Nr 121, poz. 844), po zaopiniowaniu przez Prezesa 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rada 
Miejska we Wschowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Pomoc udzielana na podstawie niniej-
szej uchwały jest pomocą publiczną przeznaczoną 
na tworzenie nowych miejsc pracy, a jej udzielanie 
następuje zgodnie z warunkami określonymi w roz-
porządzeniu Komisji (WE) Nr 2204/2002 z dnia  
12 grudnia 2002r. w sprawie zastosowania art. 87  
i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w za-
kresie zatrudnienia (Dz. Urz. WE L 337 z 13 grudnia 
2002r. zm. Dz. Urz. WE L z 23 grudnia 2006r.). 

2. Pomoc udzielana na podstawie niniejszej 
uchwały jest również pomocą publiczą przezna-
czoną na tworzenie nowych miejsc pracy  powsta- 

_______________________________________________ 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro-
żenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie 
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transpor-
tu kombinowanego towarów między państwami członkowski-
mi (Dz.Urz. WE L 368 z 17 grudnia 1992); 

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie 
pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktu-
ry przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999). 
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, 
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez 
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – doty-
czą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Euro-
pejskiej – wydanie specjalne.  

 
 

jących w związku z dużym projektem inwestycyj-
nym, a jej udzielanie następuje zgodnie z warun-
kami określonymi w Wielosektorowych zasadach 
ramowych w sprawie udzielania pomocy regio-
nalnej dla dużych projektów inwestycyjnych  
(Dz. Urz. WE C 70 z 19 marca 2002r. zm. Dz. Urz. 
WE C 263 z 1 listopada 2003r.). Maksymalna war-
tość pomocy dla dużego projektu inwestycyjnego 
będzie ustalana zgodnie ze wzorem określonym  
w art. 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów  
z dnia 13 października 2006r. w sprawie ustalenia 
mapy pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 190, poz. 1402). 

§ 2. 1. Pomoc zawarta w niniejszej uchwale 
przeznaczona będzie na utworzenie nowych miejsc 
pracy w przedsiębiorstwach rozpoczynających 
nowe inwestycje na terenie Gminy Wschowa,  
w tym na utworzenie nowych miejsc pracy po-
wstających w związku z dużym projektem inwesty-
cyjnym.  

2. Przez duży projekt inwestycyjny należy ro-
zumieć nową inwestycję, której wydatki kwalifiku-
jące się do objęcia pomocą przekraczają równo-
wartość 50mln Euro. 

3. Przez nowe miejsca pracy należy rozumieć 
przyrost netto miejsc pracy w danym przedsiębior-
stwie w określonym przedziale czasu, nowe miejsca 
pracy muszą być związane z nową inwestycją. 

4. Przez nową inwestycję należy rozumieć in-
westycję polegającą na utworzeniu lub rozbudowie 
przedsiębiorstwa bądź na rozpoczęciu w przedsię-
biorstwie działań obejmujących dokonywanie za-
sadniczych zmian procesu produkcyjnego, zmian 
wyrobu lub usługi, w tym także zmian w zakresie 
sposobu świadczenia usług. Za nową inwestycję 
uznaje się również nabycie przedsiębiorstwa, które 
jest w likwidacji albo zostałoby zlikwidowane, 
gdyby nie zostało nabyte. 
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§ 3. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości 
grunty, budynki, budowle – lub ich części, związa-
ne z prowadzeniem działalności gospodarczej, 
będące w posiadaniu podatników którzy w okresie 
3 lat od zakończenia nowej inwestycji, rozpoczętej 
po dniu wejścia w życie uchwały, utworzą nowe 
miejsca pracy dla: 

a) od 4 do 25 osób – okres zwolnienia wynosi  
4 lata, 

b) od 26 do 50 osób – okres zwolnienia wynosi  
6 lat, 

c) od 51 do 100 osób – okres zwolnienia wynosi 
8 lat, 

d) powyżej 100 osób - okres zwolnienia wynosi 
10 lat. 

2. Zwolnieniu z podatku od nieruchomości na 
mocy § 2 ust. 1 uchwały nie podlegają budynki lub 
ich części i budowle o powierzchni użytkowej po-
wyżej 200m2: 

a) związane z działalnością handlu detalicznego, 

b) zajęte na prowadzenie stacji paliw, 

a wniosek o udzielenie pomocy (oświadczenie wg 
wzoru stanowiącego załącznik do uchwały) złożą 
przed rozpoczęciem realizacji nowej inwestycji.  

§ 4. 1. Zwolnienie, o którym mowa w § 3 ust. 1 
przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następu-
jącego po miesiącu, w którym utworzono nowe 
miejsca pracy związane z nową inwestycją,  
a w przypadku nowo wybudowanych budynków, 
budowli lub ich części od 1 stycznia roku następu-
jącego po roku, w którym rozpoczęto użytkowanie 
budynków, budowli lub ich części związanych  
z prowadzeniem działalności gospodarczej i utwo-
rzeniem nowych miejsc pracy związanych z nową 
inwestycją. 

2. Udział własny przedsiębiorcy w nakładach 
związanych z utworzeniem nowych miejsc pracy 
wynosi co najmniej 25%. 

3. Warunek utworzenia nowych miejsc pracy 
uważa się za spełniony, jeżeli nastąpił u przedsię-
biorcy wzrost netto liczby zatrudnionych w sto-
sunku do średniego poziomu zatrudnienia z okre-
su ostatnich 12 miesięcy.  

4. Aby skorzystać ze zwolnienia, przedsiębiorca 
zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy 
o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy osoby, 
które nigdy wcześniej nie pracowały lub straciły 
pracę lub też tracą obecną pracę. 

§ 5. 1. Wysokość zwolnienia nie może prze-
wyższać 50% kosztów zatrudnienia nowych pra-
cowników w okresie dwóch lat, na które składają 
się koszty płacy brutto oraz obowiązkowe składki 
na ubezpieczenie społeczne. 

2. Maksymalną wartość pomocy regionalnej 
udzielanej na realizację dużego projektu inwesty-
cyjnego ustala się zgodnie ze wzorem: 

I = R x (50mln Euro + 0,5 x B + 0,34 x C), 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

I – maksymalną wartość pomocy dla dużego pro-
jektu inwestycyjnego, 

R – intensywność pomocy regionalnej przezna-
czonej dla dużych przedsiębiorstw w zależności od 
obszaru, na którym ma być zlokalizowana inwe-
stycja, 

B – wielkość kosztów kwalifikujących się do obję-
cia pomocą powyżej 50mln Euro – nieprzekracza-
jących równowartości 100mln Euro, 

C – wielkość kosztów kwalifikujących się do obję-
cia pomocą przekraczającą równowartość 100mln 
Euro. 

3. Pomoc w ramach tego programu może być 
udzielona pod warunkiem, że wartość pomocy na 
zatrudnienie dla jednego przedsiębiorcy łącznie  
z inną pomocą na zatrudnienie otrzymaną w okre-
sie 3 lat, nie przekroczy kwoty 15mln Euro brutto 
oraz, że pomoc ta nie stanowi pomocy, o której 
mowa w art. 9 rozporządzenia Komisji (WE)  
w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie 
zatrudnienia (Dz. Urz. WE L 337 z 13 grudnia 2002). 

§ 6. 1. Nowo utworzone miejsca pracy będą 
zachowane przez okres co najmniej równy okre-
sowi objętemu zwolnieniem. W tym czasie stan 
zatrudnienia musi spełniać warunki zawarte w § 4 
ust. 3 – zostaną zachowane zarówno dotychcza-
sowe miejsca pracy jak i nowo utworzone. 

§ 7. 1. Aby skorzystać ze zwolnienia, przedsię-
biorca nie może mieć zaległości w opłacaniu po-
datków i opłat lokalnych oraz innych zobowiązań 
wobec Gminy Wschowa i zobowiązany jest do 
przedłożenia, po wejściu w życie niniejszej uchwa-
ły: 

1) przed rozpoczęciem realizacji nowej inwesty-
cji: 

a) oświadczenia stanowiące załącznik do uch-
wały, 

b) udokumentowanej informacji o stanie śred-
niego zatrudnienia w przedsiębiorstwie  
w roku poprzedzającym złożenie oświad-
czenia, 

c) wykazu planowanych dwuletnich kosztów 
płacy brutto powiększonych o obowiązko-
we składki na ubezpieczenie społeczne 
nowo zatrudnionych pracowników, 

d) w przypadku dużych projektów inwestycyj-
nych – wykazu wydatków nowej inwestycji 
przekraczających równowartość 50mln Euro; 
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2) w terminie 30 dni od dnia spełnienia warun-
ków do ubiegania się o udzielenie pomocy: 

a) informacji o stanie średniego zatrudnienia 
w przedsiębiorstwie w roku poprzedzają-
cym zatrudnienie pracowników wraz z wy-
kazem poniesionych kosztów płacy brutto 
powiększonych o obowiązkowe składki na 
ubezpieczenie społeczne nowo zatrudnio-
nych pracowników. W tym celu należy 
przedłożyć oryginalne dokumenty potwier-
dzające zapłatę wymienionych świadczeń, 

b) zatrudnieniu spełniającym wymogi punktu 
§ 4 ust. 3, 

c) oświadczenia o każdym rodzaju pomocy 
dotyczącej tego samego projektu inwesty-
cyjnego lub tych samych kosztów kwalifi-
kowanych, na które udzielana jest pomoc 
na podstawie niniejszej uchwały; 

3) do dnia 15 stycznia każdego roku poczynając 
od roku następnego po roku korzystania  
z ulgi przez okres kolejnych lat obowiązywa-
nia ulgi, udokumentowanej informacji o:  

a) stanie średniego zatrudnienia w przedsię-
biorstwie w minionym roku wraz z wyka-
zem poniesionych kosztów płacy brutto 
powiększonych o obowiązkowe składki na 
ubezpieczenie społeczne nowo zatrudnio-
nych pracowników. W tym celu należy 
przedłożyć oryginalne dokumenty potwier-
dzające zapłatę wymienionych świadczeń, 

b) zatrudnieniu spełniającym wymogi punktu 
§ 4 ust. 3, 

c) oświadczenia o każdym rodzaju pomocy 
dotyczącej tego samego projektu inwesty-
cyjnego lub tych samych kosztów kwalifi-
kowanych, na które udzielana jest pomoc 
na podstawie niniejszej uchwały, 

a organ podatkowy, po zbadaniu przed-
stawionych dokumentów, ma obowiązek 
wydać poświadczenie korzystania z ulgi. 

W celu skorzystania z pomocy warunki z punktu 1, 
2 i 3 muszą być spełnione łącznie. 

§ 8. 1. Podatnik, który przedłożył organowi udzie-
lającemu zwolnienia nieprawdziwe informacje co 
do spełnienia warunków określonych niniejszym 
programem, traci prawo do zwolnienia za cały 
okres przez jaki z niego korzystał. Ten sam skutek 
następuje, jeżeli podatnik korzystający ze zwolnie-
nia nie przedłoży w terminie do 15 stycznia udo-
kumentowanych informacji wymienionych w § 7 
pkt 3. 

2. Podatnicy, o których mowa w ust. 1, zobo-
wiązani są do zapłaty należnego podatku wraz  
z odsetkami za zwłokę od zaległości podatkowych, 
liczonymi od dnia udzielenia zwolnienia. 

3. Do czasu zwrotu kwoty udzielonej pomocy 
wraz z odsetkami, przedsiębiorcy zobowiązanemu 
do jej zwrotu pomoc nie może być udzielona po-
nownie. 

§ 9. 1. Na koszty kwalifikujące się do objęcia 
pomocą składają się dwuletnie: 

a) koszty płacy brutto nowo zatrudnionych pra-
cowników, 

b) obowiązkowe składki na ubezpieczenie spo-
łeczne nowych pracowników. 

§ 10. Pomoc udzielana na podstawie niniejszej 
uchwały nie dotyczy: sektorów hutnictwa żelaza  
i stali oraz włókien syntetycznych w rozumieniu 
przepisów wspólnotowych dotyczących pomocy 
publicznej, sektora stoczniowego, sektora górnic-
twa węgla, sektora transportu, sektora rybołów-
stwa, sektora rolnictwa w zakresie działalności 
związanej z produkcją pierwotną produktów, o któ-
rych mowa w Załączniku 1 do Traktatu ustanawia-
jącego Wspólnotę Europejską, działalności zwią-
zanej z wytwarzaniem i obrotem produktami ma-
jącymi imitować lub zastępować mleko i przetwo-
ry mleczne, o których mowa w art. 3 ust. 2 rozpo-
rządzenia Komisji (EWG) Nr 1898/87 z dnia 2 lipca 
1987r. w sprawie ochrony oznaczeń stosowanych 
w obrocie mlekiem i przetworami mlecznymi  
(Dz. Urz. WE L 182 z 3 lipca 1987, str. 36, z późn. zm.; 
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 3, t. 7, 
str. 247, z późn. zm.), działalności związanej  
z eksportem, działalności uwarunkowanej pierw-
szeństwem użycia towarów produkcji krajowej, 
podmiotów realizujących plan restrukturyzacyjny, 
podmiotów otrzymujących pomoc regionalną, 
indywidualną przeznaczoną na wsparcie dużych 
projektów inwestycyjnych – w zakresie realizacji 
tych projektów. 

§ 11. Pomoc udzielona na podstawie uchwały 
podlega sumowaniu z inną pomocą publiczną, 
niezależnie od jej formy i źródła pochodzenia, 
udzieloną w odniesieniu do kosztów zatrudnienia 
kwalifikujących się do objęcia pomocą lub kosztów 
inwestycji, w związku z którą tworzone są miejsca 
pracy i nie może przekroczyć maksymalnej inten-
sywności pomocy 50% kosztów kwalifikowanych 
określonych w § 9 uchwały. Z wyłączeniem pro-
wadzących działalność gospodarczą w sektorze 
transportu dla mikro- i małych przedsiębiorców 
maksymalną intensywność podwyższa się o 20 pun-
któw procentowych brutto oraz do 10 punktów 
procentowych brutto w przypadku średnich przed-
siębiorców. 

Przedsiębiorcę uznaje się za małego lub średnie-
go, jeżeli spełnia warunki określone w Załączniku  
1 do rozporządzenia Komisji (WE) Nr 70/2001  
z dnia 12 stycznia 2001r. w sprawie zastosowania 
art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy 
państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw 
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(Dz. Urz. WE L 10 z 13 stycznia 2001r.), zmienione-
go rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 364/2004  
z dnia 25 lutego 2004r. zmieniającym rozporządze-
nie (WE) Nr 70/2001 i rozszerzającym jego zakres 
w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju  
(Dz. Urz. WE L 63 z 28 lutego 2004r.) oraz rozporzą-
dzeniem Komisji (WE) Nr 1976/2006 z dnia 20 grud-
nia 2006r. zmieniającym rozporządzenia (WE)  
Nr 2204/2002, (WE) Nr 70/2001 oraz (WE) Nr 68/2001 
w odniesieniu do przedłużenia okresu stosowania 
(Dz. Urz. WE L 368 z 23 grudnia 2006r.). 

§ 12. Uchwała obowiązuje do dnia 30 czerwca 
2008r. 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Wschowa. 

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

Przewodniczący Rady 
Fabian Grzyb 

 
Załącznik 

do uchwały Nr XIV/110/07  
Rady Miejskiej we Wschowie  

z dnia 27 września 2007r. 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

………………………………..................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy) 

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

(adres zamieszkania lub adres siedziby) 
 
NIP.......................................................................................................................................................................... 
 
PESEL/REGON....................................................................................................................................................... 
 
PKD......................................................................................................................................................................... 
 
Wielkość ................................................................................................................................................................ 
 
Liczba zatrudnionych pracowników.................................................................................................................... 
 

Oświadczam, że 
 
w ....... roku utworzę nowe miejsca pracy – w rozumieniu uchwały Nr XIV/110/07 Rady Miejskiej we 
Wschowie z dnia 27 września 2007r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z tytułu utworze-
nia nowych miejsc pracy dla przedsiębiorców rozpoczynających nowe inwestycje na terenie Gminy 
Wschowa, w liczbie ................................. (słownie: ..........................................................................................) 
 
 
 
……………..…..............................       ……........................................ 
       miejscowość, data                                                                    podpis 
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1381 
 

OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
z dnia 1 października 2007r. 

 
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zw. z pkt 10 ustawy  
z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów norma-
tywnych i niektórych innych aktów prawnych  
(tj. Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz. 449) ogłaszam, co na-
stępuje: 

1. W stosunku do uchwały Rady Powiatu No-
wosolskiego Nr VII/42/07 z dnia 30 marca 2007r.  
w sprawie ustalenia regulaminu określającego 
niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz za-
sady przyznawania dodatków do wynagrodzenia  
i nagród nauczycielom zatrudnionym w jednost-
kach organizacyjnych dla których organem pro-

wadzącym jest Powiat Nowosolski, opublikowanej 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskie-
go Nr 36, poz. 598 z dnia 16 kwietnia 2007r., Wo-
jewoda Lubuski wydał w dniu 10 maja 2007r. roz- 
strzygnięcie nadzorcze, którym stwierdził nieważ-
ność w załączniku do uchwały stanowiącym „Re-
gulamin” § 3 ust. 5 i 7 oraz § 10 ust. 8. 

2. Obwieszczenie podlega publikacji w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Lubuskiego.  

Wojewoda Lubuski 
Wojciech Perczak 

 
=================================================================================== 
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OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
z dnia 1 października 2007r. 

 
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zw. z pkt 10 ustawy  
z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów norma-
tywnych i niektórych innych aktów prawnych  
(tj. Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz. 449) ogłaszam, co na-
stępuje: 

1. W stosunku do uchwały Rady Gminy Deszcz-
no Nr V/40/07 z dnia 28 marca 2007r. w sprawie 
ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli 
w 2007r. w szkołach podstawowych, przedszko-
lach oraz zespole szkół prowadzonych przez gminę 
Deszczno określającego wysokość oraz szczegó-
łowe warunki przyznawania nauczycielom dodat-
ków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki 
pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, 
a także wysokość oraz zasady przyznawania i wy-
płacania dodatku mieszkaniowego w 2007r., opu-

blikowanej w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Lubuskiego Nr 40, poz. 665 z dnia 23 kwietnia 
2007r., Wojewoda Lubuski wydał w dniu 2 maja 
2007r. rozstrzygnięcie nadzorcze, którym stwierdził 
nieważność: § 9 ust. 1 w części, gdzie występuje 
zapis: „po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej  
i związków zawodowych”, pkt 7 tabeli unormowa-
nej w § 11 - określającej wysokość stawek dodatku 
funkcyjnego, § 15 ust. 1 pkt 1 i 2 w części, gdzie 
występuje zapis: „po zasięgnięciu opinii rady pe-
dagogicznej i związków zawodowych”, § 20 uchwa-
ły. 

2. Obwieszczenie podlega publikacji w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Wojewoda Lubuski 
Wojciech Perczak 
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1383 
 

OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
z dnia 1 października 2007r. 

 
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zw. z pkt 10 ustawy  
z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów norma-
tywnych i niektórych innych aktów prawnych  
(tj. Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz. 449) ogłaszam, co na-
stępuje: 

1. W stosunku do uchwały Rady Miejskiej  
w Kożuchowie Nr VII/36/07 z dnia 29 marca 2007r. 
w sprawie regulaminu dostarczania wody i od-
prowadzania ścieków na terenie Gminy Kożu-
chów, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego Nr 40, poz. 673 z dnia 
23 kwietnia 2007r., Wojewoda Lubuski wydał  
w dniu 2 maja 2007r. rozstrzygnięcie nadzorcze, 
którym stwierdził nieważność: § 12 ust. 4 oraz § 21 
ust. 4 uchwały. 

2. Obwieszczenie podlega publikacji w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Wojewoda Lubuski 
Wojciech Perczak 

 
=================================================================================== 
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OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
z dnia 1 października 2007r. 

 
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zw. z pkt 10 ustawy  
z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów norma-
tywnych i niektórych innych aktów prawnych  
(tj. Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz. 449) ogłaszam, co na-
stępuje: 

1. W stosunku do uchwały Rady Gminy Brody 
Nr V/35/07 z dnia 3 kwietnia 2007r. w sprawie na-
dania statutu sołectwu Jeziory Wysokie, opubli-
kowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubuskiego Nr 50, poz. 774 z dnia 22 maja 2007r., 
Wojewoda Lubuski wydał w dniu 10 maja 2007r. 
rozstrzygnięcie nadzorcze, którym stwierdził nie-
ważność przedmiotowej uchwały. 

2. Obwieszczenie podlega publikacji w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Wojewoda Lubuski 
Wojciech Perczak

 
 
=================================================================================== 
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OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
z dnia 1 października 2007r. 

 
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zw. z pkt 10 ustawy  
z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów norma-
tywnych i niektórych innych aktów prawnych  
(tj. Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz. 449) ogłaszam, co na-
stępuje: 

1. W stosunku do uchwały Rady Miejskiej  
w Szlichtyngowej Nr VIII/54/07 z dnia 20 kwietnia 
2007r. w sprawie zasad wynagrodzenia nauczycie-

li, regulaminów określających wysokość oraz 
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 
dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za wa-
runki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godzi-
ny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród dla 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Gminę Szlich-
tyngowa, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego Nr 51, poz. 791 z dnia 
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23 maja 2007r., Wojewoda Lubuski wydał w dniu 
18 maja 2007r. rozstrzygnięcie nadzorcze, którym 
stwierdził nieważność: § 2 ust. 4, § 2 ust. 6, § 3  
ust. 4c, 8, 9, § 4 ust. 2, § 5 ust. 6, 8, 9 uchwały. 

 

2. Obwieszczenie podlega publikacji w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Wojewoda Lubuski 
Wojciech Perczak 

=================================================================================== 
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OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
z dnia 1 października 2007r. 

 
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zw. z pkt 10 ustawy  
z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów norma-
tywnych i niektórych innych aktów prawnych  
(tj. Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz. 449) ogłaszam, co na-
stępuje: 

1. W stosunku do uchwały Rady Miejskiej  
w Iłowej Nr 45/5/VII/07 z dnia 26 kwietnia 2007r.  
w sprawie regulaminów przyznawania dodatków 
do wynagrodzenia i dodatki mieszkaniowego dla 
nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzo-
nych przez Gminę Iłowa, opublikowanej w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Lubuskiego Nr 56, 
poz. 829 z dnia 5 czerwca 2007r., Wojewoda Lubu-
ski wydał w dniu 29 maja 2007r. rozstrzygnięcie 
nadzorcze, którym stwierdził nieważność: § 2 pkt 3 
oraz § 6 uchwały. 

2. Obwieszczenie podlega publikacji w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Wojewoda Lubuski 
Wojciech Perczak 

 
=================================================================================== 
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OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
z dnia 1 października 2007r. 

 
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zw. z pkt 10 ustawy  
z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów norma-
tywnych i niektórych innych aktów prawnych  
(tj. Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz. 449) ogłaszam, co na-
stępuje: 

1. W stosunku do uchwały Rady Gminy Brzeź-
nica Nr VI/27/07 z dnia 27 kwietnia 2007r. w spra-
wie uznania za pomnik przyrody nieożywionej głazu 
narzutowego, opublikowanej w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Lubuskiego Nr 58, poz. 864  
z dnia 11 czerwca 2007r., Wojewoda Lubuski wy-

dał w dniu 24 maja 2007r. rozstrzygnięcie nadzorcze, 
którym stwierdził nieważność: § 2 ust. 1 w części 
„rozbijania, rozsadzania”, ust. 2, 3, 4, 5 w części 
„na głazie i w pobliżu, rozniecania ognia, usuwania  
i niszczenia pokrywy glebowej”, ust. 6 i 8 uchwały. 

2. Obwieszczenie podlega publikacji w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Wojewoda Lubuski 
Wojciech Perczak 
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OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
z dnia 1 października 2007r. 

 
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zw. z pkt 10 ustawy  
z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów norma-
tywnych i niektórych innych aktów prawnych  
(tj. Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz. 449) ogłaszam, co na-
stępuje: 

1. W stosunku do uchwały Rady Gminy w Oty-
niu Nr X/30/07 z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie 
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy, opublikowanej  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskie-

go Nr 58, poz. 867 z dnia 11 czerwca 2007r., Wo-
jewoda Lubuski wydał w dniu 29 maja 2007r. roz-
strzygnięcie nadzorcze, którym stwierdził nieważ-
ność przedmiotowej uchwały. 

2. Obwieszczenie podlega publikacji w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Wojewoda Lubuski 
Wojciech Perczak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                            
Województwa Lubuskiego Nr 102 
 

5100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wydawca:   Wojewoda Lubuski 
Redakcja:   Wydział Prawny i Nadzoru 
   Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 

ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp. 
tel. (0-95) 7115-585, e-mail – wpoin@uwoj.gorzow.pl 

 
Naczelny Redaktor:    Anna Zacharia 
Skład, druk i kolportaż:   Zakład Obsługi Administracji  

przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim, 
     ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp. 
 
Rozpowszechnienie – Administracja i stały punkt sprzedaży: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., 
                ul. Jagiellończyka 8, tel. (0-95) 7115-210 
 
 
Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, można nabywać: 
- na podstawie nadesłanego zamówienia: w Zakładzie Obsługi Administracji Lubuskiego Urzędu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp.,  

ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0–95) 7115-210 
- w punkcie sprzedaży Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 730 –  1530. 
Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w bibliotece Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie 

Wlkp. oraz Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy biblioteki. 
 

Tłoczono z polecenia Wojewody Lubuskiego 

w Zakładzie Obsługi Administracji przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. 
 

ISSN 0860-2042                                                                                                  Cena brutto         zł 
 

 

 


