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UCHWAŁA NR X/23/2007 
RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU  

 
z dnia 24 maja 2007r. 

 
w sprawie zmian w statucie Gminy Zbąszynek 

 
Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 z późniejszymi zmianami) uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr IV/1/2003 Rady Miejskiej  
w Zbąszynku z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie 
statutu Gminy Zbąszynek (Dziennik Urzędowy 
Województwa Lubuskiego Nr 14, poz. 255, Nr 103, 
poz. 1606) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 5 otrzymuje brzmienie: 

„1. W celu wykonania swych zadań gmina 
tworzy jednostki organizacyjne. Gmina może 
przekazać realizację swoich zadań podmio-
tom niepublicznym o ile ustawy nie stanowią 
inaczej.  

2. Rejestr gminnych jednostek organizacyj-
nych stanowi załącznik Nr 3 do statutu.”; 

2) § 6 otrzymuje brzmienie: 

„1. Herbem Gminy Zbąszynek jest kartusz na 
godło, podzielony pionowo na dwie części. 
Tło lewej połowy błękitne, prawej czerwone. 
Na lewym polu połowa białego łabędzia na 
prawym półkole stylizowane skrzydło (znak 
kolejarski) w kolorze białym, dziób i noga ła-
będzia koloru złotego. Wzór graficzny herbu 
zawiera załącznik Nr 4 do statutu. 

2. Flaga Gminy Zbąszynek jest symbolem 
wspólnoty samorządowej. Tarcza herbowa 
usytuowana jest obustronnie pośrodku flagi. 
Wzór flagi oraz zasady jej używania określa 
załącznik Nr 5 do statutu. 

3. Osobie szczególnie zasłużonej dla gminy, 
nie będącej mieszkańcem gminy, rada może 
przyznać tytuł „Honorowy Obywatel Gminy 
Zbąszynek”. Szczegółowy tryb przyznawania 
Honorowego Obywatelstwa określa regula-
min, stanowiący załącznik Nr 6 do statutu.  

4. Osobie szczególnie zasłużonej dla gminy, 
będącej mieszkańcem gminy, burmistrz może 
przyznać tytuł „Zasłużony dla Gminy Zbąszy-
nek”. Szczegółowy tryb przyznawania tytułu 
określa regulamin, stanowiący załącznik Nr 6a 
do statutu. 

5. Hejnał Gminy Zbąszynek stanowi utwór 
muzyczny, którego zapis nutowy stanowi za-
łącznik Nr 5a do statutu, a zapis dźwiękowy 
na płycie CD. Hejnał będzie odgrywany co-
dziennie o godz. 1200 z budynku Domu Kultu-
ry przy ul. Wojska Polskiego w Zbąszynku 
(uchwała Nr IX/17/2003 z dnia 21 sierpnia 
2003r.”; 

3) w § 15 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: „Kon-
went”; 

4) § 16 otrzymuje brzmienie: 

„1. Rada powołuje następujące stałe komisje: 

1) rewizyjną; 

2) gospodarki i budżetu; 

3) oświaty, kultury i pomocy społecznej; 

4) porządku publicznego i praworządno-
ści; 

5) regulaminową. 

2. Poza komisją rewizyjną i regulaminową 
radny może być członkiem tylko jednej komi-
sji stałej.”; 

5) w § 18 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „kieruje 
obsługą kancelaryjną rady”; 

6) dodaje się § 18a w brzmieniu: 

„1. Przewodniczący zwołuje konwent, który 
jest organem doradczym i opiniującym prze-
wodniczącego rady. 

2. W skład konwentu wchodzą: przewodni-
czący, wiceprzewodniczący rady, przewodni-
czący lub pod jego nieobecność wiceprze-
wodniczący komisji rady, przewodniczący lub 
pod jego nieobecność przedstawiciel klubu 
radnych i inne osoby zaproszone. 

3. Do zadań konwentu należy w szczególności: 

1) przygotowanie wstępnych propozycji 
porządku obrad; 

2) opracowywanie kierunków, progra-
mów i planów pracy rady; 

3) zapewnienie przepływu informacji we-
wnątrz rady; 
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4)  opiniowanie spraw zgłoszonych przez 
przewodniczącego i członków konwentu; 

5) inne sprawy związane z działalnością 
rady. 

4. Zasady pracy konwentu określa przewod-
niczący na pierwszym posiedzeniu.  

5. Ze spotkań konwentu pracownik biura rady 
sporządza protokół.”; 

7) § 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„W sesjach rady uczestniczą - z głosem do-
radczym - burmistrz, zastępca burmistrza, 
oraz sekretarz i skarbnik gminy.”; 

8) § 52 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Protokół z sesji powinien w szczególności 
zawierać: 

1) numer, datę i miejsce odbywania sesji, 
godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia 
oraz wskazywać numery uchwał, imię  
i nazwisko przewodniczącego obrad, 
protokolanta; 

2) stwierdzenie prawomocności posie-
dzenia; 

3) imiona i nazwiska nieobecnych człon-
ków rady z ewentualnym podaniem 
przyczyny nieobecności; 

4) odnotowanie przyjęcia protokołu z po-
przedniej sesji; 

5)  ustalony porządek obrad; 

6)  przebieg obrad, a w szczególności treść 
wystąpień albo ich streszczenie, teksty 
zgłoszonych, jak również uchwalonych 
wniosków, a nadto odnotowanie faktów 
zgłoszenia pisemnych wystąpień; 

7) przebieg głosowania z wyszczególnie-
niem liczby głosów: „za”, „przeciw”  
i „wstrzymujących się” oraz głosów 
nieważnych; 

8)  w sytuacji głosowania imiennego, listę 
radnych z podpisem głosowania „za”, 
„przeciw” i „wstrzymujących się”; 

9)  wskazanie wniesienia przez radnego 
zdania odrębnego do treści uchwały; 

10) podpis przewodniczącego obrad, sekre-
tarza obrad i osoby sporządzającej pro-
tokół.”; 

9) dodaje się § 63a w brzmieniu: 

„1. Głosowanie imienne przeprowadza się  
w przypadkach określonych w ustawie. W po-
zostałych głosowanie imienne przeprowadza 
się na wniosek radnego. 

2. Głosowanie imienne odbywa się w sposób 
następujący: przewodniczący rady odczytuje 
kolejno nazwiska radnych z listy obecności,  
a każdy z wyczytanych radnych wypowiada 
słowo: „za” lub „przeciw” albo „wstrzymuję 
się” i składa podpis przy swoim nazwisku na 
odpowiednio przygotowanej liście imiennej. 

3. Liczenie głosów należy do sekretarza obrad. 

4. Wynik głosowania jawnego imiennego ogła-
sza przewodniczący i nakazuje odnoto-wanie 
wyników głosowania w protokole sesji.”; 

10) § 72 otrzymuje brzmienie: 

„Pracami komisji kieruje przewodniczący ko-
misji lub wiceprzewodniczący wybrany przez 
radę.”; 

11) w § 77 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Przewodniczący rady lub wiceprzewodni-
czący oraz stosownie do potrzeb radny, 
sprawuje dwa razy w miesiącu dyżur w urzę-
dzie miejskim. Informację o dyżurze podaje 
się do publicznej wiadomości w sposób zwy-
czajowo przyjęty.”; 

12) § 83 otrzymuje brzmienie: 

„1. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni 
po jednym z każdego klubu oraz inni radni,  
w tym przewodniczący, wiceprzewodniczący, 
sekretarz i 2 członków. 

2. Przewodniczącego komisji wybiera rada. 

3. Wiceprzewodniczącego i sekretarza komisji 
wybiera komisja rewizyjna na wniosek rze-
wodniczącego komisji.”; 

13) § 84 otrzymuje brzmienie: 

„Przewodniczący komisji rewizyjnej organizu-
je pracę komisji rewizyjnej i prowadzi jej ob-
rady. W przypadku nieobecności przewodni-
czącego lub niemożności działania jego za-
dania wykonuje wiceprzewodniczący.”; 

14) w § 93 dodaje się ust. 9 w brzmieniu: 

„Przewodniczący komisji rewizyjnej powia-
damia kierownika kontrolowanego podmiotu 
na 7 dni przed planowaną kontrolą.”; 

15) § 97 ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmie-
nie: 

„Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej 
kontroli, w terminie 7 dni od daty jej zakoń-
czenia, protokół pokontrolny obejmujący:”; 

16) § 110 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklaro-
wanie w nim udziału przez co najmniej 5 rad-
nych.”; 
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17) § 118 otrzymuje brzmienie: 

„1. Burmistrz i wyznaczeni przez niego pracow-
nicy samorządowi mogą uczestniczyć w sesjach 
rady i w posiedzeniach komisji. 

2. Radni mogą zażądać przybycia burmistrza 
na sesje rady i posiedzenie komisji.”; 

18) § 119 otrzymuje brzmienie: 

„1. Burmistrz w terminie do dnia 15 września 
przedkłada radzie założenia dotyczące projek-
tu budżetu na rok następny. 

2. Burmistrz co najmniej na dwa miesiące 
przed upływem kadencji składa radzie raport 
o stanie gminy.”; 

19) wprowadza się zmiany w załącznikach do 
uchwały Nr IV/1/2003 Rady Miejskiej w Zbą-
szynku z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie sta-
tutu Gminy Zbąszynek: 

a) załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie, jak  
w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, 

b) dodaje się załącznik Nr 6a w brzmieniu, jak 
w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Jan Mazur 

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr X/23/2007  

Rady Miejskiej w Zbąszynku 
z dnia 24 maja 2007r. 

 

Regulamin przyznawania tytułu 
„Honorowy Obywatel Gminy Zbąszynek” 

§ 1. Tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Zbąszy-
nek” może być nadany wyłącznie osobie fizycznej, 
nie będącej mieszkańcem Gminy Zbąszynek - nie 
zameldowanej na pobyt stały lub czasowy na te-
renie naszej gminy. 

§ 2. Tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Zbą-
szynek” może być nadany za szczególne zasługi na 
rzecz Gminy Zbąszynek, w dziedzinach: 

- rozwoju gospodarki, handlu i rolnictwa, 

- oświaty, nauki, kultury i sztuki, 

- ochrony zdrowia, kultury fizycznej i sportu, 

- ochrony środowiska naturalnego, 

- popularyzacji naszej gminy na szczeblu re-

gionalnym, krajowym i arenie międzynaro-
dowej. 

§ 3. Wniosek z umotywowaniem o nadanie ty-
tułu mogą składać: 

- przewodniczący rady miejskiej, 

- Burmistrz Zbąszynka, 

- komisje stałe rady miejskiej, 

- rady sołeckie gminy, 

- stowarzyszenia, organizacje społeczne i wy-
znaniowe działające na terenie naszej gminy. 

§ 4. 1. Wniosek o przyznanie tytułu należy skła-
dać do biura Rady Miejskiej w Zbąszynku na for-
mularzu stanowiącym załącznik do regulaminu. 

2. Składany wniosek rozpatruje kapituła raz  
w roku oraz w razie potrzeb. 

§ 5. 1. Przewodniczący rady w porozumieniu  
z Burmistrzem Zbąszynka powołuje kapitułę, która 
sprawdza wniosek pod względem formalnym, bada 
jego zasadność i opiniuje. 

2. Kapituła może zasięgać dodatkowo informa-
cji u wnioskodawcy. 

3. Przewodniczący kieruje wniosek do komisji 
regulaminowej celem przygotowania stosownej 
uchwały. 

§ 6. 1. W skład kapituły wchodzą osoby, któ-
rym nadano tytuł Honorowego Obywatela Gminy 
Zbąszynek, przewodniczący rady, przewodniczący 
klubów radnych, Burmistrz Zbąszynka lub jego 
zastępca, przewodniczący komisji stałych rady. 

2. Posiedzenie kapituły zwołuje i prowadzi 
przewodniczący rady. 

§ 7. Tytuł „Honorowego Obywatela Gminy Zbą-
szynek” przyznaje rada miejska podejmując w tej 
sprawie uchwałę. 

§ 8. Uroczyste wręczenie tytułu dokonuje prze-
wodniczący rady w obecności Burmistrza Zbąszyn-
ka. 

§ 9. Dokumentem potwierdzającym przyznanie 
tytułu jest medal i legitymacja wg wzoru ustalo-
nego przez przewodniczącego rady w porozumie-
niu z Burmistrzem Zbąszynka. 

§ 10. 1. Nazwisko i imię osoby wyróżnionej ty-
tułem „Honorowego Obywatela Gminy Zbąszy-
nek” wpisuje się na tablicy okolicznościowej sali 
konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zbąszynku. 

2. Honorowi obywatele gminy są zapraszani na 
wszelkie ważne dla społeczności lokalnej uroczy-



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                               poz. 850 
Województwa Lubuskiego Nr 57 
 

2932 

stości i tworzą Honorowy Konwent Przewodniczą-
cego Rady. 

§ 11. Rejestr przyznanych tytułów prowadzi 
biuro rady. 

Załącznik 
Wniosek 

o nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Zbąszynek” 
 

1. IMIĘ I NAZWISKO............................................................................................................................................. 

2. IMIĘ OJCA......................................................................................................................................................... 

3. DATA I MIEJSCE URODZENIA ........................................................................................................................ 

4. WYKSZTAŁCENIE.............................................................................................................................................. 

5. LATA PRACY OGÓŁEM..................................................................................................................................... 

6. POSIADANE ODZNACZENIA I TYTUŁY........................................................................................................... 

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

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

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

7. MIEJSCE PRACY............................................................................................................................................... 

8. STANOWISKO.................................................................................................................................................. 

9. DOKŁADNY ADRES ZAMIESZKANIA.............................................................................................................. 

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

10. CZY BYŁ KARANY SĄDOWNIE ..................................................................................................................... 

11. UZASADNIENIE WNIOSKU............................................................................................................................ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. OPINIA KAPITUŁY 
................................................................................................................................................................................ 

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

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

................................................................................................................................................................................ 
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13. OPINIA KOMISJI REGULAMINOWEJ RADY MIEJSKIEJ 
................................................................................................................................................................................ 

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

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

14. ORGAN PRZEDSTAWIAJĄCY WNIOSEK: .................................................................................................... 
 

..................................................... 
    /PODPIS/ 

 

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr X/23/2007  

Rady Miejskiej w Zbąszynku 
z dnia 24 maja 2007r. 

 

Regulamin przyznawania tytułu 
„Zasłużony dla Gminy Zbąszynek” 

 
Tytuł można przyznać mieszkańcom Miasta i Gmi-
ny Zbąszynek za działalność gospodarczą, spo-
łeczną, kulturalną, sportową, w tym także za twór-
czość artystyczną, literacką, naukową oraz inne 
osiągnięcia wyróżniające miasto i gminę. 

§ 1. Tytuł „Zasłużony dla Gminy Zbąszynek 
może być przyznawany indywidualnie i zbiorowo: 

1) indywidualnie - mieszkańcom Gminy Zbąszy-
nek; 

2) zbiorowo: zakładom i instytucjom, przedsię-
biorstwom, stowarzyszeniom i organizacjom 
społecznym oraz zawodowym. 

§ 2. Tytuł przyznawany jest za szczególne osią-
gnięcia i wkład pracy społecznej i zawodowej 
przyczyniający się do rozwoju gminy w zakresie: 

1) działalności gospodarczej; 

2) działalności społecznej; 

3) ochrony zdrowia; 

4) oświaty, kultury, nauki, sztuki; 

5) kultury fizycznej i sportu; 

6) promocji gminy na zewnątrz. 

§ 3. Tytuł można otrzymać tylko raz. 

§ 4. Wnioski o przyznanie wyróżnienia mogą 
zgłaszać:  

1) Komisje Rady Miejskiej w Zbąszynku; 

2) rady sołeckie; 

3) organizacje samorządowe; 

4) zakłady, instytucje, przedsiębiorstwa; 

5) organizacje społeczne, polityczne, zawodowe 
oraz inne formalno – prawne, a także grupy 

mieszkańców gminy liczące co najmniej  
100 osób; 

6) Rada Miejska w Zbąszynku; 

7) Burmistrz Zbąszynka. 

§ 5. 1. Wnioski o przyznanie tytułu należy skła-
dać do urzędu miejskiego na obowiązującym for-
mularzu stanowiącym załącznik do regulaminu. 

2. Składany wniosek rozpatruje komisja tytu-
larna raz w roku lub w miarę potrzeb. 

§ 6. 1. Burmistrz Zbąszynka powołuje komisję 
tytularną, która sprawdza wniosek pod względem 
formalnym, bada jego zasadność i opiniuje. 

2. Komisja tytularna może zasięgać dodatkowo 
informacji u wnioskodawcy. 

3. Posiedzenia komisji zwołuje i prowadzi Bur-
mistrz Zbąszynka. 

§ 7. Tytuł przyznaje Burmistrz Zbąszynka wy-
dając w tym celu zarządzenie. 

§ 8. 1. Tytuł wręcza się na uroczystościach  
o charakterze państwowym, regionalnym lub lo-
kalnym, na sesjach rady oraz uroczystościach 
branżowych i rocznicowych. 

2. Wręczenia tytułu dokonuje Burmistrz Zbą-
szynka, w razie możliwości w obecności przewod-
niczącego rady. 

§ 9. Dokumentem potwierdzającym przyznanie 
tytułu jest medal i legitymacja wg wzoru ustalo-
nego przez Burmistrza Zbąszynka. 

§ 10. 1. Nazwisko i imię osoby wyróżnionej ty-
tułem „Zasłużony dla Gminy Zbąszynek” wpisuje 
się na tablicy okolicznościowej sali konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego w Zbąszynku. 

2. Zasłużeni dla Gminy Zbąszynek są zaprasza-
ni na wszelkie ważne dla społeczności lokalnej 
uroczystości i tworzą Honorowy Konwent Burmi-
strza Zbąszynka. 

3. Rejestr przyznanych tytułów prowadzi Urząd 
Miejski w Zbąszynku. 

 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                               poz. 850 
Województwa Lubuskiego Nr 57 
 

2934 

Załącznik 
Wniosek 

o nadanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Zbąszynek” 
 

1. IMIĘ I NAZWISKO............................................................................................................................................. 

2. IMIĘ OJCA......................................................................................................................................................... 

3. DATA I MIEJSCE URODZENIA ........................................................................................................................ 

4. WYKSZTAŁCENIE.............................................................................................................................................. 

5. LATA PRACY OGÓŁEM..................................................................................................................................... 

6. POSIADANE ODZNACZENIA I TYTUŁY........................................................................................................... 

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

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

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

7. MIEJSCE PRACY............................................................................................................................................... 

8. STANOWISKO.................................................................................................................................................. 

9. DOKŁADNY ADRES ZAMIESZKANIA.............................................................................................................. 

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

10. CZY BYŁ KARANY SĄDOWNIE ..................................................................................................................... 

11. UZASADNIENIE WNIOSKU............................................................................................................................ 

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................................ 
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INFORMACJA 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
z dnia 6 czerwca 2007r. 

 
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych w obszarze pomocy 

społecznej na 2007r. 
 

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 oraz art. 32 ust. 4 
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecz-
nej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z 2004r.) ogłasza się: 

Wojewoda Lubuski po zasięgnięciu opinii Zespołu 
Oceniającego tegoroczną edycję konkursu gran-
towego, przyznał dofinansowanie projektów na-
stępującym organizacjom pozarządowym z woje-
wództwa lubuskiego: 

1. Lubuskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole  
w Gorzowie Wlkp. - 3.000zł na stypendia dla dzieci 
z rodzin ubogich. 

2. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Nadpo-
budliwym „ale nasze” Gorzów - 1.000zł na zadania 
profilaktyczno - terapeutyczne służące przeciwdzia-
łaniu agresji. 

3. Fundacja „Pomocna Dłoń” w Kostrzynie  
n. Odrą – 2.000 zł, na organizację wypoczynku dla 
dzieci ubogich. 

4. Nowosolskie Stowarzyszenie Amazonek 
„Tęcza” - 1.500zł na warsztaty psychoterapeutycz-
ne. 

5. Stowarzyszenie Osób Chorych na Celiakię  
i Inne Zespoły Złego Wchłaniania w Gorzowie 
Wlkp. - 2.500zł na świadczenia specjalistyczne, 
organizację turnusów rehabilitacyjno – wypoczyn-
kowych. 

6. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Okrę-
gu w Zielonej Górze - 5.000zł na realizację pro-
gramu Centrum Porad Dziecka i Rodziny (porady: 
prawne, psychologiczne, pedagogiczne). 

7. Parafialny Zespół Caritas pw. Św. Józefa  
w Gorzowie Wlkp. - 2.500zł na organizację kolonii 
letnich dla dzieci z rodzin patologicznych. 

8. Gorzowskie Towarzystwo „Amazonek”  
- 2.000zł na realizację programu rehabilitacji psy-
chofizycznej kobiet po mastektomi. 

9. Parafialny Zespół Caritas pw. Św. Stanisła-
wa Kostki w Sulechowie - 2.500zł na dofinanso-
wanie kolonii letnich dla dzieci wiejskich. 

10. Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta - Ko-
ło w Żarach - 6.000zł na prowadzenie Domu Sa-
motnej Matki w Żarach. 

11. Polski Związek Niewidomych Okręg Lubu-
ski Gorzów Wlkp. - 3.000zł na świadczenia specja-
listyczne. 

12. Parafialny Zespół Caritas Żagań pw. Wnie-
bowzięcia NMP - 2.500zł na organizację kolonii 
letnich dla dzieci. 

13. Parafialny Zespół Caritas p.w. Św. Józefa 
Oblubieńca w Żarach - 3. 500zł na akcję letnią dla 
dzieci wiejskich.  

14. Parafialny Zespół Caritas p.w. Pierwszych 
Męczenników Polskich w Gorzowie Wlkp. - 3.000zł 
na realizację programu zapobieganie marginaliza-
cji osób i grup, pomoc materialną dla dzieci. 

15. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych 
„Tacy Sami” w Nowej Soli - 1.500zł na organizację 
akcji letniej - półkolonie dla dzieci. 

16. Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat” 
Oddz. w Zielonej Górze - 5.500zł na pomoc specja-
listyczną, doposażenie świetlicy dla dzieci z rodzin 
patologicznych wraz z dożywianiem. 

17. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Okręgu 
w Gorzowie Wlkp. - 3.000zł na zajęcia terapeutycz-
ne. 

18. Stowarzyszenie „Wsparcie” w Witnicy  
- 2.000zł na wyżywianie dzieci w ramach wypo-
czynku letniego. 

19. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w Gorzowie - 3.000zł na zajęcia specjali-
styczne. 

20. Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Bra-
ta Krystyna w Gorzowie Wlkp. - 12.000zł na reali-
zację programu z zakresu profilaktyki wykluczenia 
społecznego dzieci i młodzieży w ramach 13 świe-
tlic. 

21. Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila  
w Gorzowie Wlkp. - 11.500zł na specjalistyczne 
usługi osób chorych. 
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22. Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. Wincen-
tego A. Paulo w Gorzowie Wlkp. - 5.500zł na pro-
wadzenie Wincentyńskiego Ośrodka Dzieci i Mło-
dzieży. 

23. Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Auty-
stycznych w Gorzowie Wlkp. - 2.000zł na doposa-
żenie w sprzęt specjalistyczny. 

24. Parafialny Zespół Caritas pw. Św. Jana 
Chrzciciela w Zwierzynie - 2.500zł na doposażenie, 
utworzenie multimedialnej świetlicy. 

25. Parafialny Zespół Caritas pw. NMP Matki 
Kościoła w Kostrzynie n.O - 2.500zł na działalność 
świetlicy socjoterapeutycznej. 

26. Parafialny Zespół Caritas pw. Niepokalane-
go Poczęcia NMP w Gorzowie Wlkp. - 2.500zł na 
prowadzenie świetlicy. 

27. Parafialny Zespół Caritas pw. Św. Stani-
sława Kostki w Ogardach - 2.500zł na dożywianie 
dzieci w świetlicy wiejskiej. 

28. Parafialny Zespół Caritas pw. Michała Ar-
chanioła w Jeninie - 2.500zł na działalność świetli-
cy wiejskiej. 

29. Stowarzyszenie Pracowników Służb Spo-
łecznych „Krąg” w Gorzowie Wlkp. - 5.000zł reali-
zację programu „Marzenia z lotu ptaka” - działania 
na rzecz dzieci z wykluczeniem społecznym. 

30. Stowarzyszenie „Nad Zalewem” w Gorzo-
wie Wlkp. - 4.000zł na organizację wypoczynku 
dzieci wiejskich z rodzin ubogich, warsztaty przy-
rodnicze. 

31. Parafialny Zespół Caritas pp Św. Antoniego 
w Bobrówku - 6.500zł na prowadzenie świetlicy  
- pomoc rzeczową, specjalistyczną, terapię i doży-
wianie.  

32. Lubuski Sejmik Osób Niepełnosprawnych 
w Gorzowie Wlkp. - 1.500zł na organizację XI Fe-
stynu Warsztatów Terapii Zajęciowej i ŚDS. 

33. Stowarzyszenie „Nasza Wieś Tradycja i Przy-
szłość” Świebodzin - 2.000zł na dofinansowanie 
kosztów transportu żywności. 

34. Koło Gorzowskie Stowarzyszenia Pomocy 
im. Św. Brata Alberta w Gorzowie Wlkp. - 3.000zł 
na wsparcie specjalistyczne. 

35. Royal Rangers Polska Szczep 4 w Gorzowie 
Wlkp. - 3.000zł na dożywianie dzieci obozu skau-
tingowego „Królestwo Syna Bożego”. 

36. Stowarzyszenie Dyrektorów Domów Po-
mocy Społecznej Ziemi Lubuskiej w Toporowie  

- 3.000zł na dofinansowanie kosztów warsztatów 
terapeutycznych osób z chorobą Alzheimera. 

37. Parafialny Zespół Caritas pw. MB Często-
chowskiej w Słońsku – 2.000zł na organizację wy-
poczynku dzieci ubogich. 

38. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka 
w Zielonej Górze - 3.000zł na szkolenie kadry ze 
środowisk wiejskich. 

39. Parafialny Zespół Caritas pw. Św. Jana 
Chrzciciela w Międzyrzeczu - 3.500zł na wyżywie-
nie dzieci i doposażenie świetlicy. 

40. Parafialny Zespół Caritas pw. Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa w Lubsku - 2.500zł na zakup 
odzieży dla dzieci ubogich. 

41. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd 
Okręgu w Zielonej Górze - 3.000zł na zajęcia tera-
peutyczne. 

42. Polski Czerwony Krzyż Lubuski Zarząd 
Okręgowy w Zielonej Górze - 2.000zł na prowa-
dzenie świetlicy. 

43. Parafialny Zespół Caritas pw. Św. Francisz-
ka z Asyżu w Strzelcach Kraj. - 2.500zł na kolonie 
dla dzieci ubogich z rodzin dysfunkcyjnych. 

44. Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Chri-
stiana” w Zielonej Górze - 1.500zł na zajęcia biblio-
terapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.  

45. Parafialny Zespół Caritas pw. Najświętsze-
go Zbawiciela w Zielonej Górze - 3.500zł na dopo-
sażenie świetlicy. 

46. Parafialny Zespół Caritas pw. Św. Alberta 
w Zielonej Górze - 2.500zł na prowadzenie świetli-
cy specjalistycznej. 

47. Fundacja Dom Wspólny „Barka” w Drez-
denku - 3.000zł na doposażenie Domu Wspólnoty. 

48. Parafialny Zespół Caritas pw. Macierzyń-
stwa NMP w Zbąszynku - 2.500zł na dożywianie 
akcji letniej dzieci ze środowisk wiejskich.  

49. Parafialny Zespół Caritas pw. Św. Józefa  
w Żaganiu - 2.500zł na doposażenie świetlicy. 

50. Caritas Diecezji Zielonogórsko - Gorzow-
skiej w Zielonej Górze - 11.000zł na realizację pro-
gramu „Powiedz przemocy NIE” - projekt adreso-
wany do środowisk wiejskich Międzyrzecza. 

51. Parafialny Zespół Caritas pw. Podwyższe-
nia Krzyża w Sulechowie - 2.500zł na doposażenie 
świetlicy. 
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52. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem 
Oddz. w Gorzowie Wlkp. - 2.500zł na zajęcia spe-
cjalistyczne. 

53. Europejska Fundacja Na Rzecz Osób Po-
trzebujących E.F.O.P w Gorzowie Wlkp. - 3.000zł 
na szkolenia i warsztaty w ramach Punktu Konsul-
tacyjnego programu „Zielony Kwadrat”. 

54. Lubuskie Centrum Wolontariatu w Gorzo-
wie Wlkp. - 2.000zł na realizację programu Aka-
demia Działań Twórczych dla dzieci z rodzin dys-
funkcyjnych. 

55. Parafialny Zespół Caritas pw. Narodzenia 
NMP w Nowym Kramsku - 2.500zł na doposażenie 
świetlicy. 

56. Parafialny Zespół Caritas pw. Niepokalane-
go Poczęcia NMP w Górzynie gm. Lubsko - 2.500zł 
na dożywianie dzieci w świetlicy wiejskiej. 

57. Ośrodek Integracji Społecznej w Zielonej Gó-
rze - 3.000zł na zajęcia socjoterapeutyczne i doposa-
żenie świetlicy. 

58. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełno-
sprawnych Intelektualnie „NASZ OŚRODEK” we 
Wschowie - 2.000zł na zajęcia specjalistyczne. 

59. Parafialny Zespół Caritas pw. Wniebowzię-
cia NMP w Nowej Soli - 2.500zł na doposażenie  
i utrzymanie świetlicy. 

60. Stowarzyszenie „Nasz Dom” w Skwierzy-
nie - 4.000zł na zajęcia specjalistyczne i materiały 
do programu „Zawalczyć o siebie”. 

61. Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół 
Osieka - 2.000zł na dofinansowanie wypoczynku 
dzieci. 

62. Parafialny Caritas pw. Michała Archanioła 
w Nowej Soli - 2.500zł na prowadzenie świetlicy 
(media). 

63. Stowarzyszenie „Damy Radę” w Zielonej 
Górze - 2.000zł na zajęcia specjalistyczne. 

64. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd 
Miejsko - Gminny w Nowej Soli – Okręg Zielona 
Góra - 2.000zł na doposażenie świetlicy. 

65. Lubuskie Stowarzyszenie Wsparcia i Osób 
Dotkniętych Chorobą Alzheimera Zielona Góra  
- 2.000zł na zajęcia specjalistyczne i doposażenie. 

66. Parafialny Zespół Caritas pw. Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa w Żarach - 2.500zł na doży-
wianie dzieci w ramach kolonii letnich. 

67. Parafialny Zespół Caritas pw. Wniebowzię-
cia NMP w Nowogrodzie Bobrzańskim - 2.500zł na 
doposażenie świetlicy. 

68. Parafialny Zespół Caritas pw. Ducha Św.  
w Zielonej Górze – 2.500zł na doposażenie świetli-
cy. 

69. Parafialny Zespół Caritas pw. Miłosierdzia 
Bożego w Zielonej Górze - 2.500zł na doposażenie 
świetlicy. 

70. Parafialny Zespół Caritas pw. Św. Francisz-
ka z Asyżu w Zielonej Górze - 2.000zł na dożywia-
nie dzieci i wyposażenie świetlicy. 

71. Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet 
„BABA” w Zielonej Górze - 5.000zł na dofinanso-
wanie druku broszur – „Bądź bezpieczna”- broszu-
ry prawne jako system pomocy kobietom. 

72. Lubuski Ruch Na Rzecz Kobiet „Żar” w Ża-
rach - 2.000zł na usługi specjalistyczne. 

73. Parafialny Zespół Caritas pw. Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa w Rzepinie - 2.500zł na do-
finansowanie doposażenia. 

Ze względów formalnych i regulaminowych nie 
przyznano dofinansowania następującym organi-
zacjom: 

1. Parafialnemu Zespołowi Caritas w Otyniu  
- wniosek wpłynął miesiąc po terminie. 

2. Towarzystwu Pomocy im. Brata Alberta - Koło 
w Żarach - wniosek ponad limit regulaminowy. 

3. Niezależnemu Stowarzyszeniu Romów w No-
wej Soli - wniosek niekompletny, w gestii MSWIA 
w/g oddzielnego program rządowego. 

4. Parafialnemu Zespołowi Caritas pw. Wnie-
bowzięcia NMP w Bledzewie - wniosek niekom-
pletny. 

5. Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej 
w Zielonej Górze - wniosek ponad limit regulami-
nowy. 

6. Zielonogórskiemu Stowarzyszeniu Amazo-
nek - wniosek poza priorytetami konkursu granto-
wego. 

7. Caritasowi Zielonogórsko - Gorzowskiemu  
w Zielonej Górze - 3 wnioski poza limitem regula-
minowym. 

Z up. Wojewody Lubuskiego 
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej 

Teresa Ozimek 
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INFORMACJA 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
z dnia 6 czerwca 2007r. 

 
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert dla organizacji pożytku publicznego na dofinnsowanie re-
alizcji zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia tj. przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii 

oraz HIV/AIDS na 2007r. 
 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ust. 1 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności po-
żytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, 
poz. 873) Wojewoda Lubuski w wyniku postępo-
wania konkursowego przyznał dotacje na realiza-
cję programów w zakresie ochrony zdrowia (prze-
ciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii oraz 
HIV/AIDS) następującym organizacjom pożytku 
publicznego: 

I. W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi: 

1. Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata 
Krystyna w Gorzowie Wlkp. na zadanie „Absty-
nent - to ja” - program kształtujący postawę abs-
tynencką wśród dzieci i młodzieży - wychowanków 
13 świetlic Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu  
im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. - 3.794zł. 

2. Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narko-
manii Oddział w Zielonej Górze na zadanie: Kon-
tynuacja grupy promującej zdrowy styl życia dla 
pacjentów ośrodka oraz ich rodzin; Dofinansowa-
nie programu imprezy profilaktyczno - integracyj-
nej dla podopiecznych świetlicy oraz ich rodzin  
z okazji Dnia Dziecka; Grupa zapobiegania nawro-
tom dla osób z wiodącym uzależnieniem od alko-
holu -1.626zł. 

3. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda 
Chorągwi Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze na 
ANTY alkoterroryzm - 5.400zł. 

4. Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa 
Zapobiegania Narkomanii w Gorzowie Wlkp. na 
„Gniazdo” - program wspierania rodziny zagrożo-
nej uzależnieniem realizowany w świetlicy mło-
dzieżowej - 5.380zł. 

5. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależ-
nionym „PRZEŁOM” w Gorzowie Wlkp. na Prowa-
dzenie grupy wsparcia „Jedynka” dla osób uza-
leżnionych od alkoholu - 3.800zł. 

II. W zakresie przeciwdziałania narkomanii 

1. Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narko-
manii Oddział w Zielonej Górze na Kontynuację 
grupy arteterapeutycznej - choreoterapia (taniec  
i praca z ciałem) dla pacjentów ośrodka zarówno 
uzależnionych jak i współuzależnionych kończą-
cych terapię. Dofinansowanie pobytu w hotelu dla 

czterech osób; Grupę zapobiegania nawrotom dla 
pacjentów, którzy ukończyli terapię w wymiarze 
podstawowym - 4.000zł.  

2. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda 
Chorągwi Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze na 
„TWÓJ WYBÓR, TWOJA DECYZJA” - 4.500zł. 

3. Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa 
Zapobiegania Narkomanii w Gorzowie Wlkp. na 
Sondaż monitorujący kontakt młodzieży szkolnej 
Gorzowa Wlkp. ze środkami psychoaktywnymi 
(alkohol, narkotyki, tytoń i sterydy) metodą A.N.I.  
- 4.000zł. 

4. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależ-
nionym „PRZEŁOM” w Gorzowie Wlkp. na „Zapo-
bieganie nawrotom czynnego uzależnienia” -1.050zł. 

5. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależ-
nionym „PRZEŁOM” w Gorzowie Wlkp. na prowa-
dzenie grupy wsparcia AZYL dla osób uzależnio-
nych od chemicznych środków psychoaktywnych  
- 3.850zł. 

6. Stowarzyszenie MONAR Zarząd Główny  
w Warszawie na „Mobilną Poradnię” „Kontakt  
– Bus”, Program „Radość w trzeźwości” wsparcie 
procesu readaptacji dla osób po przebytej terapii 
w ośrodkach długoterminowych - 2.600zł. 

W zakresie przeciwdziałania HIV/AIDS 

1. Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata 
Krystyna w Gorzowie Wlkp. na zadanie: „Stawiam 
na wierność” - program profilaktyki HIV i AIDS dla 
młodzieży ze świetlic młodzieżowych i wolontaria-
tu młodzieżowego - 2.540zł. 

2. Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej 
Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. na zadanie 
Profilaktyka HIV/AIDS wśród młodzieży szkół po-
nadgimnajalnych na terenie Gorzowa Wlkp.  
- 8.500zł. 

3. Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej 
Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. na zadanie: 
Obchody Światowego Dnia AIDS na terenie woje-
wództwa lubuskiego - kampania medialna oraz 
bezpośrednie działania edukacyjne - 1.000zł. 

4. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależ- 
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nionym „PRZEŁOM” w Gorzowie Wlkp. na zadanie 
„AIDS - czy wiesz dostatecznie wiele?” - program 
profilaktyczny skierowany do uczniów ostatnich 
klas szkół gimnazjalnych i szkół ponadpodstawo-
wych - 4.000zł. 

5. Stowarzyszenie MONAR Zarząd Główny 

Warszawa na zadanie „Poszerzanie wiedzy z za-
kresu HIV/AIDS u osób z grup ryzyka oraz profilak-
tyka u uczniów w wieku gimnazjalnym” - 3.960zł. 

Z up. Wojewody Lubuskiego 
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej 

Teresa Ozimek 
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