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Nr 90, poz. 757, Nr 175, poz. 1462) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. W statucie Lubuskiego Urzędu Wojewódz-
kiego w Gorzowie Wielkopolskim, stanowiącym 
załącznik do zarządzenia Nr 169 Wojewody Lubu-
skiego z dnia 3 sierpnia 2006r. w sprawie nadania 
statutu Lubuskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu  
w Gorzowie Wielkopolskim, wprowadza się nastę-
pujące zmiany: 

1) w § 4 ust. 1 po pkt 4 dodaje się pkt 4a  
w brzmieniu: 

„4a) zapewnienia właściwej koordynacji ra-
townictwa medycznego na terenie wojewódz-
twa”; 

2) w § 21 ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 3  
w brzmieniu: 

„3) zdrowie”. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dy-
rektorowi Generalnemu Lubuskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Lubuskiego. 

Wojewoda Lubuski 
Wojcicech Perczak 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR 593/2006 
 

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ 
W ZIELONEJ GÓRZE 

 
z dnia 8 grudnia 2006r. 

 
w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2007 rok wraz z informa-
cją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami oraz o prognozie łącznej kwoty długu na koniec roku 

budżetowego i na lata następne Gminy Kolsko 
 

Na podstawie art. 13 pkt 3 i pkt 10 i art. 19 ust. 1  
i 2 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regional-
nych izbach obrachunkowych (tekst jednolity  
Dz. U. z 2001r. Nr 55 poz. 577 z późn. zm.) w związ-
ku z art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,  
poz. 2104 ze zm.) Skład Orzekający 

 

 

postanawia 

zaopiniować pozytywnie (z uwagami) przedłożo-
ny przez Wojta Gminy Kolsko projekt uchwały 

budżetowej na 2007 rok wraz z informacja o sta-
nie mienia komunalnego i objaśnieniami oraz 
prognozą łącznej kwoty długu na koniec roku 

budżetowego i na lata następne 

Przewodnicząca Składu Orzekającego 
Lidia Jaworska 

 
=================================================================================== 
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DECYZJA NR OPO-4210-7(6)/2007/3706/III/AS 
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

 

z dnia 14 lutego 2007r. 
 

w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła 
 

Na podstawie art. 155 ustawy z 14 czerwca 1960r.  
- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 
z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z 2001r. Nr 49, poz. 509,  

z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, 
poz. 1387, z 2003r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170,  
poz. 1660, z 2004r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005r. 
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Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524) 
w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 
1997r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, 
poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123, Nr 170, 
poz. 1217 i z 2007r. Nr 21, poz. 124) 

po rozpatrzeniu wniosku 

z 17 stycznia 2007r. uzupełnionego pismami  
z 29 stycznia 2007r. i z 6 lutego 2007r. 

Sydkraft Term sp. z o.o. 

z siedzibą w Złotowie, 

posiadającej numer identyfikacji podatkowej (NIP): 
779-18-91-848 zwanej w dalszej części decyzji 
„Przedsiębiorstwem” 

postanawiam 

zatwierdzić dokonaną przez Przedsiębiorstwo zmianę 
taryfy dotyczącą cen i stawek opłat w zakresie wy-
twarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła, która 
to zmiana stanowi załącznik do niniejszej decyzji 

UZASADNIENIE 

Decyzją z 20 lipca 2005r. Nr OPO-4210-38(7)/ 
2005/3706/III/JP Prezes URE zatwierdził, na okres 
do 31 sierpnia 2007r., ustaloną przez Przedsiębior-
stwo taryfę dla ciepła, która została ogłoszona  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielko-
polskiego Nr 123 z 16 sierpnia 2005r., w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 77  
z 12 sierpnia 2005r., w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego Nr 43 z 27 lipca 2005r. oraz 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego Nr 139 z 1 sierpnia 2005r.  

Decyzją z 6 kwietnia 2006r. Nr OPO-4210-10(4)/ 
2006/3706/III/AgS Prezes URE zatwierdził pierwszą 
zmianę ww. taryfy dla ciepła, która została ogło-
szona w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego Nr 65 z 5 maja 2006r., w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Lubuskiego Nr 26  
z 15 kwietnia 2006r. oraz w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego Nr 86 z 26 kwietnia 
2006r. Zmiana taryfy wynikała za wzrostu cen gazu 
w taryfach dostawców od 1 kwietnia 2006r.  

Pismem, które wpłynęło do Zachodniego Oddziału 
Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzi-
bą w Poznaniu 22 stycznia 2007r., Przedsiębior-
stwo wystąpiło z wnioskiem o kolejną zmianę de-
cyzji zatwierdzającej taryfę, polegającą na zatwier-
dzeniu wyższych cen i stawek opłat w zakresie 
wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła, 
dotyczącą grup odbiorców zaopatrywanych ze 
źródeł ciepła opalanych gazem ziemnym. 

Uzasadnieniem podwyżki są znacznie wyższe kosz-
ty paliwa gazowego stosowanego w eksploatowa-
nych źródłach ciepła, w porównaniu do kosztów, 
na podstawie których dokonano kalkulacji cen i sta-
wek opłat. Przyczyną wzrostu cen paliwa gazowe-

go jest wejście w życie od 1 stycznia 2007r. zmiany 
taryfy Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. 
z siedzibą w Poznaniu, zatwierdzonej decyzją Preze-
sa URE Nr DTA-4212-7(11)/2006/2822/II/RT z 16 gru-
dnia 2006r. (publikacja w Biuletynie Branżowym 
URE – Paliwa gazowe Nr 45/2006(171) z 16 grudnia 
2006r.) oraz zmiany taryfy dla Dolnośląskiej Spółki 
Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 
zatwierdzonej decyzją Prezesa URE Nr DTA-4212-
12(12)/2006/4246/II/PB z 16 grudnia 2006 r. (publi-
kacja w Biuletynie Branżowym URE – Paliwa ga-
zowe Nr 45/2006(171) z 16 grudnia 2006r.), co sta-
nowi okoliczność przewidzianą w § 27 rozporzą-
dzenia Ministra Gospodarki z 9 października 2006r. 
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kal-
kulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia  
w ciepło (Dz. U. z 2006r. Nr 193, poz. 1423).  

Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania admini-
stracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której 
strona nabyła prawo, może być w każdym czasie 
za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez 
organ administracji publicznej, który ją wydał, lub 
przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy 
szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub 
zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes 
społeczny lub słuszny interes strony.  

Zważywszy, iż w powyższej sprawie uznałem, że 
zostały spełnione przesłanki określone w powyż-
szym piśmie, umożliwiające zmianę decyzji, po-
stanowiłem orzec, jak w sentencji. 

POUCZENIE 

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do 
Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednic-
twem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej 
doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z 10 kwietnia 
1997r. - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1  
i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). 

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość 
wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego 
oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i war-
tości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwię-
złe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także 
zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji 
w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowa-
nia cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres 
Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regula-
cji Energetyki, 61 - 561 Poznań, ul. Wierzbięcice 1. 

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku  
z art. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne, 
zmiana taryfy zostanie skierowana do ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego, Lubuskiego oraz Wielkopolskiego. 

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo 
energetyczne, zmiana taryfy może być wprowa-
dzona do stosowania nie wcześniej niż po upływie 
14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opu-
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blikowania w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, Lubuskiego, Wielkopolskiego. 

Z upoważnienia 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

Dyrektor Zachodniego Oddziału Terenowego  
Urzędu Regulacji Energetyki 

z siedzibą w Poznaniu 
Henryk Kanoniczak 

 
Załącznik 

do decyzji Prezesa URE  
Nr OPO-4210-7(6)/2007/3706/III/AS 

z dnia 14 lutego 2007r. 

Zmiana taryfy dla ciepła 
Sydkraft Term sp. z o.o. z siedzibą w Złotowie 

W taryfie dla ciepła ustalonej przez Sydkraft Term 
Sp. z o.o. z siedzibą w Złotowie, stanowiącej za-
łącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Ener-
getyki Nr OPO-4210-38(7)/2005/3706/III/JP z 20 lipca 
2005r. wraz ze zmianą Nr OPO-4210-10(4)/2006 
/3706/III/AgS z 6 kwietnia 2006r. 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w części IV pkt 1 stawki opłat w zakresie wy-
twarzania ciepła dla grup odbiorców: W/BC, 
W/BW3, W/BW1, W/BW2, W/AW1, W/CC, 
W/CW, W/BW4, L/BW1, D/BC, L/BW2, L/DW, 
L/BW3 otrzymują brzmienie: 

 
Stawka opłaty miesięcznej 
za zamówioną moc cieplną 

Stawka opłaty za ciepło 

zł/MW/m-c zł/GJ 
Grupa odbiorców 

netto brutto netto brutto 
W/BC 6.449,28 7.868,12 41,58 50,73 
W/BW3 6.442,88 7.860,31 40,81 49,79 
W/BW1 8.868,09 10.819,07 39,48 48,17 
W/BW2 8.747,47 10.671,91 44,09 53,79 
W/AW1 4.125,90 5.033,60 37,85 46,18 
W/CC 5.775,14 7.045,67 42,61 51,98 
W/CW 8.285,76 10.108,63 34,04 41,53 
W/BW4 13.522,13 16.497,00 41,83 51,03 
L/BW1 9.003,12 10.983,81 35,59 43,42 
D/BC 7.577,07 9.244,03 46,69 56,96 
L/BW2 9.849,62 12.016,54 43,99 53,67 
L/DW 8.425,68 10.279,33 38,09 46,47 
L/BW3 5.973,85 7.288,10 46,06 56,19 

 
2) w części IV pkt 2 ceny i stawki opłat dla grupy odbiorców D/DW otrzymuje brzmienie: 

 
Ceny i stawki opłat 

Rodzaje cen i stawek opłat Jednostka miary 
netto brutto 

roczna 
zł/MW/rok 69.646,44 84.968,66 

cena za zamówioną moc cieplną 
rata miesięczna 

zł/MW/m-c 5.803,87 7.080,72 
cena ciepła zł/GJ 39,99 48,79 
cena nośnika ciepła zł/m3 14,10 17,20 

roczna 
zł/MW/rok 13.446,60 16.404,85 

stawka opłaty stałej za usługę przesyłową   
rata miesięczna 

zł/MW/m-c 1.120,55 1.367,07 
stawka opłaty zmiennej za usługę przesyłową zł/GJ 7,69 9,38 

 
W przedstawionych w części IV pkt 1 - 2 cenach  
i stawkach opłat brutto uwzględniono podatek od 

towarów i usług (VAT) w wysokości 22%. 
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OBWIESZCZENIE 

STAROSTY STRZELECKO - DREZDENECKIEGO 
 

z dnia 9 grudnia 2006r. 
 

w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Łęczy-
nie na rok 2007 

 
Na podstawie art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 
2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 
z późn. zm.) obwieszcza się, że w 2007 roku średni 
miesięczny koszt utrzymania dziecka w Rodzinnym 
Domu Dziecka w Łęczynie wynosi 945,74zł. 

Obwieszczenie podlega opublikowaniu w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Starosta 
Edward Tyranowicz 

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

 
z dnia 20 lutego 2007r. 

 
w sprawie ogłoszenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej  

w Bełczu i Trzebiechowie na rok 2007 
 

Na podstawie art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 
2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektó-
rych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. Nr 190, 
poz. 1606 z późn. zm.) w związku z art. 60 ust. 2 pkt 2 
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecz-

nej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) na wniosek 
Starosty Zielonogórskiego podaję do wiadomości 
miesięczny koszt utrzymania mieszkańca Domu 
Pomocy Społecznej w Bełczu i Trzebiechowie na 
rok 2007. 

 
§ 1.  
 

Lp. Dom Pomocy Społecznej 

Średni miesięczny 
koszt utrzymania 

mieszkańca  
w 2006r. 

Wskaźnik wzrostu 
cen towarów  

i usług na 2007r. 

Średni miesięczny 
koszt utrzymania 

mieszkańca  
w 2007r. 

1 Dom Pomocy Społecznej w Bełczu 2.081,02 1,9% 2.121,00 
2 Dom Pomocy Spolecznej w Trze-

biechowie 
 

2.162,28 
 

1,9% 
 

2.203,00 
 

§ 2. Obwieszczenia podlega publikacji w Dzien- 
 

 

niku Urzędowym Województw Lubuskiego. 

Wojewoda Lubuski 
Wojciech Perczak 
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POROZUMIENIE NR 1/2007 
 

z dnia 2 stycznia 2007r. 
 

zawarte pomiędzy 

Powiatem Świebodzińskim w imieniu, którego 
działa Zarząd Powiatu Świebodzińskiego reprezen-
towany przez: 

1. Starostę Świebodzińskiego - Zbigniewa Szum-
skiego 

2. Wicestarostę - Jolantę Starzewską 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Doroty 
Karbowiak 

a Gminą Świebodzin, reprezentowana przez: 

Burmistrza Świebodzina - Dariusza Bekisza 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Izabeli 
Zabłockiej 

w sprawie wspólnego prowadzenia Punktu In-
terwencji Kryzysowej i Punktu Konsultacyjnego 
dla Osób Uzależnionych, w tym poradnictwa spe-

cjalistycznego 

Strony porozumienie zawarły na podstawie art. 4 
ust. 1 pkt 3 i art. 5 ust. 2 - 3 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001r. 
Nr 142, poz 1592 z późn. zm.), art. 19 pkt 2 i 12; art. 45 
i 46 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spo-
łecznej (t.j. Dz. z 2004r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) 
oraz art. 41 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 paździer-
nika 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciw-
działanie alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2002 roku  
Nr 147, poz 1231 z późn. zm.), art. 6 ust. 1 - 3 
ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu 
przemcy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 180,  
poz. 1493), art. 5 ust. 2 pkt 7 i art. 10 ust 1 ustawy  
z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkoma-
nii (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 179, poz 1485 z późn. 
zm.). 

§ 1. 1. Punkt Interwencji Kryzysowej i Punkt Kon-
sultacyjny dla Osób Uzależnionych prowadzone 
będą w Centrum Profilaktyki Uzależnień Urzędu 
Miejskiego przy ulicy Bramkowej 2 w Świebodzi-
nie bez ponoszenia przez Powiat Świebodziński 
kosztów związanych  z użytkowaniem i administro-
waniem wyżej wspomnianego obiektu. 

2. Dyżury odbywać się będą w godzinach po-
południowych - zgodnie z harmonogramem sta-
nowiącym załącznik do niniejszego Porozumienia. 
Każda zmiana harmonogramu wymaga zatwier-
dzenia przez Dyrektora Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Świebodzinie oraz Pełnomoc-
nika Burmistrza ds. Uzależnień. 

3. W Punkcie Interwencji Kryzysowej dyżury 
pełnić będą specjaliści: 

1) pracownik socjalny - zatrudniany przez Po-
wiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świe-
bodzinie; 

2) radca prawny - zatrudniany przez Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w  Świebodzinie; 

3) psycholog - zatrudniany przez Gminę Świe-
bodzin; 

4) pedagog - zatrudniany przez Gminę Świebo-
dzin. 

4. W Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Uza-
leżnionych dyżury pełnić będą: 

1) terapeuta Uzależnień - zatrudniany przez Po-
wiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świe-
bodzinie; 

2) pracownik pierwszego kontaktu - zatrudniany 
przez Gminę Świebodzin. 

5. Strony porozumienia zastarzegaja, że przed-
miot porozumienia w latach 2008 - 2009 będzie 
realizowany po zabezpieczeniu środków finanso-
wych na ten cel w budżetach Powiatu Świebodziń-
skiego i Gminy Świebodzin w latach 2008 - 2009. 

§ 2. 1. Punkt Interwencji Kryzysowej oraz Punkt 
Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych obsługiwać 
będą mieszkańców Powiatu Świebodzińskiego. 

2. Do zadań PIK należy: 

a) udzielanie pomocy i wsparcia w sytuacji kry-
zysowej: 

− ofiarom przemocy, 

− dzieciom - świadkom przemocy, 

− dzieciom - ofiarom przemocy seksualnej, 

− osobom w depresji (w obliczu próby sa-
mobójczej), 

− osobom, które przeżyły drastyczne wyda-
rzenia życiowe, 

− osobom wymagającym wsparcia emocjo-
nalnego, 

b) prowadzenie poradnictwa i interwencji w za-
kresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
w tym poradnictwa prawnego, 

c) prowadzenie grup wsparcia dla ofiar przemo-
cy domowej, 
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d) prowadzenie grup terapeutycznych dla ofiar 
przemocy domowej, 

e) organizacja narad, konferencji poświęconych 
przemocy w rodzinie, 

f) prowadzenie badań w środowisku, 

g) edukacja publiczna - druk ulotek i broszur, in-
formacje prasowe, 

h) współdziałanie z innymi instytucjami (np. Po-
licja, Sąd, Prokuratura, Służba Zdrowia), 

i) udział w szkoleniach. 

3. Koszty związane z realizacją zadań wymienio-
nych w § 2 pkt 2 d - f ponosi Powiat Świebodziński. 

4. Do zadań Punktu Konsultacyjnego dla Osób 
Uzależnionych należy: 

a) dostarczenie informacji o możliwościach pod-
jęcia leczenia, 

b) motywowanie do leczenia, 

c) przygotowanie do podstawowego programu 
leczenia, 

d) udzielanie wsparcia i pomocy psychospo-
łecznej osobom po zakończeniu terapii odwy-
kowej i ich rodzinom, 

e) współpraca z kuratorami sądowymi, wyda-
wanie opinii o przebiegu leczenia. 

5. Pracownik Socjalny z Punktu Interwencji 
Kryzysowej oraz Pracownik Pierwszego Kontaktu 
Punktu Konsultacyjnego odpowiedzialni będą za 
sporządzanie comiesięcznych sprawozdań z reali-

zacji zadań i przekazywanie go do Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie oraz 
Burmistrzowi Świebodzina w terminie do 10 dnia 
każdego miesiąca. 

6. Specjaliści z Punktu Interwencji Kryzysowej 
zobowiązani są do odbywania roboczych spotkań 
nie rzadziej niż jeden raz na trzy miesiące. 

§ 3. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas 
od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2009 roku. 

2. Porozumienie może zostać rozwiązane przez 
każdą ze stron po upływie trzymiesięcznego okre-
su wypowiedzenia w przypadku zmian organiza-
cyjnych w zakresie działalności Punktu Interwencji 
Kryzysowej i Punktu Konsultacyjnego dla Osób 
Uzależnionych. 

§ 4. Nadzór nad całością spraw związanych  
z prowadzeniem Punktu Interwencji Kryzysowej 
oraz Punktu Konsultacyjnego sprawuje Dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świe-
bodzinie oraz Pełnomocnik Burmistrza ds. Uzależ-
nień. 

§ 5. Zmiany w porozumieniu mogą być wpro-
wadzone aneksem w formie pisemnej. 

§ 6. Porozumienie sporządzono w czterech 
jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każ-
dej ze stron. 

§ 7. Niniejsze porozumienie wchodzi w życie  
z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

 
Załacznik 

do porozumienia Nr 1/2007 
z dnia 2 stycznia 2007r. 

 
Harmonogram dyżurów 

 
I. Punkt interwencji kryzysowej 

ul. Bramkowa 2; 66-200 Świebodzin 
 

Specjalista Dzień przyjęć Godziny przyjęć 
Pedagog poniedziałek 1600 - 1800 
Pracownik socjalny wtorek 1700 - 1900 
Psycholog środka 1600 - 1900 
Radca prawny czwartek 1600 - 1800 

 
II. Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych 

ul. Bramkowa 2; 66-200 Świebodzin 
 

Specjalista Dzień przyjęć Godziny przyjęć 
Terapeuta ds. uzależnień czwratek 1600 - 1900 
Pracownik pierwszego kontaktu piątek 1230 – 1530 
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POROZUMIENIE NR GP.VI.9034-1/07 
 

z dnia 2 stycznia 2007r. 
 

pomiędzy: 

Miastem Zielona Góra - Urząd Miasta Zielona Gó-
ra, ul Podgórna 22 – reprezezentowanym przez: 

Prezydenta Miasta - Pana Janusza Kubickiego 

przy kontrasygnacie 

Skarbnika Miasta - Pani Emilii Wojtuściszyn 

a Powiatem Zielonogórskim reprezentowanym przez 
Zarząd Powiatu - Zielona Góra, ul. Podgórna 7  
- w imieniu którego działają: 

1. Pan Edwin Łazicki - Starosta Zielonogórski 

2. Pan Ryszard Górnicki – Wicestarosta Zielono-
górski 

 
przy kontrasygnacie 

Pani Edyty Dwojak - Skarbnika Powiatu 

w sprawie aktywizacji zawodowej osób bezrobot-
nych w 2007r. w ramach programów:  

- „Po pierwsze praca”, 

- Prace społecznie użyteczne 

mającej na celu ograniczenie skutków bezrobocia 
na terenie miasta Zielona Góra 

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy (Dz. U. z 2004r., Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.) 
oraz art. 5 ust. 2 - 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, 
poz. 1592), art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r., Nr 249,  
poz. 2104 z późn. zm.) i art. 74 ustawy z dnia 8.marca 
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.,  
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) strony postanawiają, 
co następuje: 

§ 1. 1. Przedmiotem niniejszego porozumienia 
jest powierzenie Powiatowi Zielonogórskiemu środ-
ków finansowych w formie dotacji celowej z prze-
znaczeniem na: 

1) aktywizację bezrobotnych będących w szcze-
gólnej sytuacji na rynku pracy (zgodnie z art. 49 
ww. ustawy) zamieszkałych na terenie miasta 
Zielona Góra w ramach programu „Po pierw-
sze praca”; 

2) aktywizację bezrobotnych podopiecznych Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach 
prac społecznie użytecznych (zgodnie z art. 73a 

ww. ustawy) zamieszkałych na terenie miasta 
Zielona Góra. 

2. Na cel określony w ust. 1 pkt 1 niniejszego po-
rozumienia miasto Zielona Góra przekaże w 2007 
roku kwotę w wysokości 885.000,00zł (słownie: 
osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych). 

3. Natomiast Powiat Zielonogórski (Powiatowy 
Urząd Pracy) zapewni w 2007roku środki w kwocie 
1.100.000,00zł (słownie: jeden milion sto tysięcy 
złotych) na realizację programu „Po pierwsze – pra-
ca” w roku 2007. 

4. Na cel określony w ust. 1 pkt 2 miasto Zielo-
na Góra przekaże kwotę w wysokości 100.000,00zł 
(słownie: sto tysięcy złotych). 

5. Powiat Zielonogórski (Powiatowy Urząd 
Pracy) zapewni środki w kwocie 150.000,00zł 
(słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) na cel 
określony w ust. 1 pkt 2. 

6. Nadzór i koordynację realizacji programów 
oraz prawidłowości rozliczenia finansowego za-
pewni Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze  
- w oparciu o współpracę z Pełnomocnikiem Pre-
zydenta Miasta ds. Przeciwdziałania Bezrobociu. 

§ 2. Środki finansowe, o których mowa w § 1 
ust. 2 i 4 przekazywane będą miesięcznie w wyso-
kości 1/12 kwoty z tym, że pierwsza transza będzie 
przekazana w wysokości 1/6 kwoty na konto Sta-
rostwa Powiatowego w Zielonej Górze PKO BP  
I Oddz. Centrum Zielona Góra 061020540200000 
80200277368 w terminie do dnia 20 każdego mie-
siąca. 

§ 3. 1. Środki finansowe na aktywizację bezro-
botnych w ramach programów, o których mowa  
w § 1 ust. 1 pkt  1 i 2 nie mogą być wykorzystane 
na inne cele, niż określone w porozumieniu. 

2. Środki finansowe wykorzystane na inny cel 
podlegają zwrotowi z odsetkami obowiązującymi 
przy zaległościach podatkowych obliczonymi od 
daty ich otrzymania. 

§ 4. 1. Programy: „Po pierwsze – Praca”, Prace 
społecznie użyteczne, stanowią załącznik do 
porozumienia. 

2. Sprawozdanie ze sposobu wydatkowania  
i rozliczenia przekazanych środków finansowych 
będzie przedkładane Prezydentowi Miasta do 15 dnia 
następnego miesiąca po upływie I i II półrocza. 

§ 5. Porozumienie zostaje zawarte na czas 
określony do 31 grudnia 2007r. 
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§ 6. Zmiana lub rozwiązanie porozumienia 
wymaga formy pisemnej. 

§ 7. Niniejsze porozumienie sporządzono w 2 je-
dnobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu 
dla każdej ze strony. 

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 
podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2007r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Lubuskiego. 

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

235 
 

POROZUMIENIE NR GP.VI.9034-2/07 
 

z dnia 2 stycznia 2007r. 
 
pomiędzy: 

Miastem Zielona Góra - Urząd Miasta Zielona Gó-
ra, ul Podgórna 22 - reprezentowanym 

przez: 

Prezydenta Miasta - Pana Janusza Kubickiego 

przy kontrasygnacie 

Skarbnika Miasta - Pani Emilii Wojtuściszyn 

a Powiatem Zielonogórskim reprezentowanym 
przez Zarząd Powiatu - Zielona Góra, ul. Podgórna 
7 - w imieniu którego działają: 

1. Pan Edwin Lazicki - Starosta Zielonogórski 

2. Pan Ryszard Górnicki - Wicestarosta Zielono-
górski 

przy kontrasygnacie 

Pani Edyty Dwojak - Skarbnika Powiatu 

w sprawie współfinansowania kosztów działalno-
ści Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze 

§ 1. 1. Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze 
zobowiązuje się wykonać za Miasto Zielona Góra 
jego zadania wynikające z ustawy z dnia 20 kwiet-
nia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy (Dz. U. z 2004r., Nr 99, poz. 1001 z poźn. 
zm.). 

2. Za wykonanie zadań, o których mowa w ust. 1 
i na partycypację w kosztach utrzymania Powiato-
wego Urzędu Pracy Urząd Miasta przekaże Staro-
stwu Powiatowemu dotację celową w wysokości 
1.235.000zł (słownie: jeden milion dwieście trzy-
dzieści pięć tysięcy złotych) zapewniającą prawi-
dłową realizację tych zadań. 

§ 2. Dotacja, o której mowa w § 1 przekazywana 
będzie miesięcznie wvvysokości 1/12 kwoty z tym, że 

pierwsza transza będzie przekazana w wysokości 
1/6 kwoty na konto Starostwa Powiatowego w Zie-
lonej Górze PKO BP I Oddz. Centrum Zielona Góra 
06102054020000080200277368 w terminie do dnia 
20 każdego miesiąca. 

§ 3. Dotacja podlega rozliczeniu przez Powiat Zie-
lonogórski poprzez złożenie sprawozdania Rb-28S  
z wykonania budżetu za okresy określone w roz-
porządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 marca 
2001r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej 
(Dz. U. Nr 24, poz. 279 ze zmianami).  

§ 4. Środki finansowe, o których mowa w § 1 
nie mogą być wykorzystane na inne cele niż okre-
ślone w porozumieniu. 

§ 5. Nie wykorzystana lub wykorzystana nie-
zgodnie z przeznaczeniem dotacja celowa podlega 
zwrotowi wraz z odsetkami jak za zobowiązania 
podatkowe.  

§ 6. Porozumienie zastaje zawarte na czas nie-
określony.  

§ 7. Zmiana lub rozwiązanie porozumienia 
wymaga formy pisemnej z zachowaniem 14 dnio-
wego okresu wypowiedzenia. 

§ 8. W sprawach nieuregulowanych w niniej-
szym porozumieniu stosuje się przepisy ustawy  
z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2005r., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). 

§ 9. Niniejsze porozumienie sporządzono w 2 je-
dnobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzem-
plarzu dla każdej ze stron. 

§ 10. Porozumienie niniejsze wchodzi w życie  
z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycz-
nia 2007r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego. 
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