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UCHWAŁA NR XIX/95/08 
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY 

 
z dnia 27 maja 2008r. 

 
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonego przez gminę Przedszkola Miejskiego  

w Łęknicy 
 

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 
1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, 
poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Odpłatność za korzystanie z usług przed-
szkola obejmuje koszt wyżywienia wychowanka 
tzn. koszt surowca łącznie z kosztami osobowymi  
i rzeczowymi przygotowania posiłków. 

§ 2. 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty za 
świadczenia określone w § 1 w wysokości 8,50zł  
z przeznaczeniem: 

1) kwota 4,50zł na pokrycie kosztów surowca przy-
gotowywanych posiłków w tym 2,25zł na obiad  
i po 1,13zł na każdy z dwóch dodatkowych po-
siłków (śniadanie, podwieczorek); 

2) kwota 4zł na pokrycie kosztów osobowych  
i rzeczowych przygotowania posiłków. 

2. Rodzice (opiekunowie) mają prawo wyboru 
ilości posiłków, z których będą korzystać ich dzieci. 

3. Wysokość miesięcznej odpłatności za korzy-
stanie z  przedszkola ustala dyrektor przedszkola 
biorąc pod uwagę ilość dni w danym miesiącu bez 
sobót, niedziel oraz świąt. 

4. Opłaty za świadczenia określone w ust. 1 pkt 1 
ustalane są w następujący sposób: 

- 3 posiłki - 100% odpłatności, co stanowi 
4,5zł, 

- 2 posiłki - 75% odpłatności, co stanowi 
3,38zł, 

- 1 posiłek (obiad) - 50% odpłatności, co 
stanowi 2,25zł. 

5. Opłaty za świadczenia określone w ust. 1 pkt 2 
ustalane są w następujący sposób: 

- 3 posiłki - 100% odpłatności, co stanowi 
4zł, 

- 2 posiłki - 75% odpłatności, co stanowi 
3zł, 

- 1 posiłek (obiad) - 50 odpłatności, co sta-
nowi 2zł. 

6. Odpłatność za korzystanie z usług przedszkola 
pobierana jest z góry za dany miesiąc do 10 - go 
każdego miesiąca. 

7. W przypadku zgłoszonej, usprawiedliwionej 
nieobecności dziecka w przedszkolu zwraca się część 
dziennej stawki odpłatności przeznaczonej na po-
krycie kosztów surowca przyrządzanych posiłków, 
o której mowa w ust. 1 pkt 1 w zależności od ilości 
wykupionych posiłków. 

8. W przypadku usprawiedliwionej i zgłoszonej 
nieobecności dziecka w przedszkolu trwającej dłużej 
niż dwa tygodnie rodzice (opiekunowie) uiszczają 
opłatę przeznaczoną na pokrycie kosztów osobo-
wych i rzeczowych przygotowania posiłków, o której 
mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu, nie 
mniej niż 35zł miesięcznie. 

9. Pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni 
zatrudnieni w przedszkolu (z wyjątkiem obsługi kuch-
ni) zobowiązani są do pokrycia 100% odpłatności 
za korzystanie z posiłków. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIX/97/04 Rady Miej-
skiej w Łęknicy z dnia 2 września 2004r. w sprawie 
ustalenia opłat za świadczenia prowadzonego przez 
gminę Przedszkola Miejskiego w Łęknicy. 

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 wrze-
śnia 2008r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Andrzej Marszałek 
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UCHWAŁA NR XIX/96/08 
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY 

 
z dnia 27 maja 2008r. 

 
w sprawie wprowadzenia zmian do programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem  

Gminy Łęknica na lata 2007 - 2012 
 

Na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokato-
rów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Ko-
deksu cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266  
z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr VI/25/07 Rady Miejskiej  
w Łęknicy z dnia 28 marca 2007r. w sprawie uchwa-
lenia programu gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Gminy Łęknica na lata 2007 - 2012  
(ze zmianą wprowadzoną uchwałą Nr XVI/83/08 
Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 lutego 2008r.) 
dokonuje się następujące zmiany:  

1) zmienia się tytuł rozdziału 4, który po 
zmianie otrzymuje brzmienie: 

      „4. Zasady polityki czynszowej oraz warunki ob-
niżania i podwyższania czynszu”; 

2) do dotychczasowego rozdziału 4 dodaje 
się:  

      „Ustala się następujące czynniki podwyższa-
jące stawkę bazową czynszu: 

- zwyżka za co. w wysokości 5%, 

- zwyżka za łazienkę w wysokości 5%, 

- zwyżka za c.w.u. w wysokości 5%, 

- zwyżka za położenie mieszkania na I i II 
piętrze w budynkach trzy i więcej pię-
trowych w wysokości 1%, 

- zwyżka za położenie mieszkania w bu-
dynkach wybudowanych po 1945r. oraz 
w budynkach po remoncie kapitalnym  
w wysokości 5%”. 

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

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

Przewodniczący Rady 
Andrzej Marszałek 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XIX/97/08 
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY 

 
z dnia 27 maja 2008r. 

 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/148/05 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 czerwca 2005r. 

 
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 późniejszymi zmianami) 
oraz art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o po-
datkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, 
poz. 844 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/148/05 Rady Miej-
skiej w Łęknicy z dnia 27 czerwca 2005r. w sprawie 
ustalenia wysokości opłaty targowej i sposobu jej 

poboru na terenie miasta Łęknicy, w § 1 ust. 2 
skreśla się słowa: „p. Remigiusza Fischer”. 

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

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

Przewodniczący Rady 
Andrzej Marszałek 
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UCHWAŁA NR XXV/358/08 
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA 

 

z dnia 27 maja 2008r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu organizacji pogrzebów przez Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Zielonej Górze 

 
Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 15, art. 44 ustawy  
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. 
Nr 64, poz. 593 z późn. zm.1) oraz art. 10 ust. 3 
ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach  
i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. 
Nr 23, poz. 295 z późn. zm.2) uchwala się, co na-
stępuje: 

§ 1. § 3 uchwały Nr V/44/07 Rady Miasta Zielo-
na Góra z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie sposo-
bu organizacji pogrzebów przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Zielonej Górze (Dziennik Urzę-
dowy Województwa Lubuskiego Nr 24, poz. 390) 
otrzymuje brzmienie: 

      „§ 3. O organizację pogrzebu w trybie niniej-
szej uchwały może wystąpić również: 

1) osoba bliska zmarłego, jeśli jej dochody nie 
przekraczają kwoty kryterium dochodowe-
go, o którym mowa odpowiednio w art. 8 
ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej; 

2) organizacje pozarządowe realizujące w ra-
mach swoich zadań statutowych pogrzeby 

dzieci zmarłych przed urodzeniem na tere-
nie Miasta Zielona Góra”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezy-
dentowi Miasta Zielona Góra. 

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

Przewodniczący Rady 
Adam Urbaniak 

_______________________________________________ 
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.  
z 2004r. Nr 99, poz. 1001, i Nr 273, poz. 2703, z 2005r. Nr 64, 
poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 179, poz. 1487  
i Nr 180, poz. 1493, z 2006r. Nr 135, poz. 950, Nr 144, poz. 1043, 
Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831 i Nr 251, poz. 1844, z 2007r. 
Nr 35, poz. 219, Nr 36, poz. 226, Nr 48, poz. 320, Nr 120, poz. 818, 
Nr 209, poz. 1519 i Nr 221, poz. 1649 oraz z 2008r. Nr 79,  
poz. 416. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszo-
ne w Dz. U. z 2000r. Nr 120, poz. 1268, z 2002r. Nr 113, poz. 984,  
z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2006r. Nr 220, 
poz. 1600. 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XXXVI/557/08 
RADY MIASTA GORZOWA WLKP. 

 
z dnia 28 maja 2008r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwo-

ju sportu kwalifikowanego w Gorzowie Wlkp. 
 

Na podstawie art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 
2005r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2006r.  
Nr 155, poz. 1298, Nr 64, poz. 448 i Nr 136, poz. 970 
oraz z 2007r. Nr 34, poz. 206, Nr 171, poz. 1208) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXV/378/07 Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie 
określenia warunków i trybu wspierania, w tym finan-
sowego, rozwoju sportu kwalifikowanego w Gorzo-
wie Wlkp. wprowadza się następujące zmiany:  

Zmianie ulega treść § 3, który otrzymuje brzmienie: 

      „§ 3. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyzna-
nie dofinansowania zadań bierze się pod uwa-
gę zasoby kadry szkoleniowej, możliwości ba-
zowe i sprzętowe podmiotu oraz poziom spor-
towy”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezy-
dentowi Miasta. 

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

Przewodnicząca Rady 
Krystyna Sibińska 
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UCHWAŁA NR XXXVI/561/08 
RADY MIASTA GORZOWA WLKP. 

 
z dnia 28 maja 2008r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 i pkt 9 lit. a usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz 
art. 34 ust. 6 i art. 37 ust. 1 i 4 ustawy z dnia  
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościa-
mi (t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr VIII/97/07 Rady Miasta Go-
rzowa Wlkp. z dnia 21 marca 2007r. w sprawie za-
sad gospodarowania lokalami użytkowymi (Dziennik 
Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 31, poz. 504), 
zmienionej uchwałą Nr XXIII/333/07 Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. z dnia 21 listopada 2007r. (Dzien-
nik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 134, 
poz. 1885) załącznik otrzymuje brzmienie: 
 

„Minimalne stawki czynszu netto za najem lokali użytkowych 
 

(zł/m2) 
Strefa Lp. Położenie lokalu Rodzaj działalności 

A B C 
1. parter budynku frontowego handel, biura, magazyny 20,90 12,70 6,50 
2. piętro, oficyna, piwnica handel, biura, magazyny 11,40 6,50 4,90 

gastronomia, produkcja, rzemiosło 10,40 6,30 3,30 3.  parter budynku frontowego 
branże zanikające 8,10 4,90 3,30 

4.  piętro, oficyna, piwnica gastronomia, produkcja, rzemiosło 5,80 3,30 2,50 
5. lecznicza 5,60 5,60 5,60 

6. 

charytatywna, opiekuńcza, kulturalna, 
lecznicza, oświatowa, naukowa, wy-
chowawcza, badawczo - rozwojowa, 
sportowa lub turystyczna - na cele 
niezwiązane z działalnością zarobko-
wą oraz organizacjom pożytku pu-
blicznego – na cele prowadzonej dzia-
łalności pożytku publicznego 3,00 3,00 3,00 

7. 

niezależnie od położenia 

garaże 4,30 4,30 4,30 
8. parter budynku frontowego biura poselskie i senatorskie, organi-

zacje społeczne, zawodowe i poli-
tyczne nie prowadzące działalności 
zarobkowej 4,70 3,80 3,00 

9. piętro, oficyna, piwnica biura poselskie i senatorskie, organi-
zacje społeczne, zawodowe i poli-
tyczne nie prowadzące działalności 
zarobkowej 3,90 3,00 3,00 

 
Minimalna stawka czynszu netto za najem części 
lokalu stanowiącej piwnicę, w której nie jest prowa-
dzona działalność gospodarcza wchodzącą w skład 
lokalu położonego na innej kondygnacji - wynosi 
20% stawki czynszu netto za najem lokalu. 

Podział miasta na strefy 

Strefa A 

ulice: Chrobrego bez Nr 44, Hawelańska, Mosto-

wa, Obotrycka, Pocztowa, Sikorskiego Nr 1 - 42  
i od Nr 105 do końca numeracji, Wełniany Rynek. 

Strefa B 

ulice: Armii Polskiej, Borowskiego, Chrobrego Nr 44, 
Cichońskiego, Dąbrowskiego Drzymały Nr 10 - 12  
i Nr 37 - 45, Dworcowa, Dzieci Wrzesińskich, For-
nalskiej, Garbary, Gwiaździsta, Jagiellończyka, Ja-
giełły, Kazimierza Wielkiego, Kosynierów Gdyńskich, 
Krzywoustego, Lutycka, Łokietka, Łużycka, Mieszka I, 
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Młyńska, Orląt Lwowskich, Sikorskiego Nr 43 - 105, 
Słoneczna, Spichrzowa, Strzelecka, 30 Stycznia, Szkol-
na, Teatralna, Warszawska, Wodna, Zabytkowa. 

Strefa C 

ulice: Al. Konstytucji 3 Maja, Al. 11 Listopada, Asny-
ka, Baczyńskiego, Boh. Westerplatte, Broniewskie-
go, Chodkiewicza, Chopina, Dowbór - Muśnickie-
go, Drzymały Nr 14 - 34, Fabryczna, Grottgera, 
Grobla, Kobylogórska, Kolejowa, Kombatantów, Ko-
niawska, Kostrzyńska, Krasińskiego, Matejki, Mickie-
wicza, Myśliborska, Norwida, Ogrodowa, Piłsud-
skiego, Plac Słoneczny, Podmiejska, Przemysłowa, 
Roosevelta, Sczanieckiej, Słowackiego, Spokojna, 
Stanisławskiego, Szczecińska, Śląska, Świętego Je-
rzego, Towarowa, Walczaka, Wał Okrężny, Wawrzy-
niaka, Wróblewskiego, Wylotowa, Wyszyńskiego, 
Żwirki i Wigury, Żwirowa. 

Do działalności rzemieślniczej zalicza się działal-
ność zakładów pralniczych, maglowania bielizny, 

elektrycznych, motoryzacyjnych, krawieckich, ku-
śnierskich, optycznych, złotniczych, fryzjerskich, ko-
smetycznych, zegarmistrzowskich, renowacji me-
bli, naprawy sprzętu RTV i AGD, tapicerstwo, sto-
larstwo, itp. 

Branże zanikające to: szewstwo, cholewkarstwo, 
szklarstwo i ślusarstwo. 

Do działalności biurowej zalicza się usługi ksero-
graficzne, reklamowe, prawnicze, finansowe, tury-
styczne, itp.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezy-
dentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 

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

Przewodnicząca Rady 
Krystyna Sibińska 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XVI/144/08 
RADY GMINY DESZCZNO 

 
z dnia 28 maja 2008r. 

 
w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/103/04 Rady Gminy Deszczno z dnia 30 września 2004r. 

 
Na podstawie art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 7 wrze-
śnia 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. t. j. z 2004r. 
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w związku z art. 18 
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. t. j. z 2001r. Nr 142, poz. 1591  
z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Dotychczasowy § 2 uchwały otrzymuje 
brzmienie: 

      „§ 2. Do obwodu Szkoły Podstawowej w Deszcz-
nie należą wsie: Deszczno, Maszewo, Glinik, 
Orzelec, Karnin i Osiedle Poznańskie z ulica-
mi: Wietrzna, Cmentarna, Olchowa od Nr 42 
do Nr 45 oraz od numeru 52, Brzozowa z nu-
merami: 47, 55a, 60, 62, 62a, 63, 66, 67, 67a, 

67b, 68, 71, 95, ul. Wylotowa do Nr 70, ul. Skwie-
rzyńska, ul. Świetlana z wyjątkiem Nr od 32 do 
38, ul. Świerkowa, ul. Jodłowa, ul. Spokojna, 
ul. Księżycowa, ul. Czereśniowa”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Deszczno. 

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od jej opublikowania. 

Przewodniczący Rady 
Jerzy Łochowicz 
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UCHWAŁA NR XVI/145/08 
RADY GMINY DESZCZNO 

 
z dnia 28 maja 2008r. 

 
w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/104/04 Rady Gminy Deszczno z dnia 30 września 2004r. 

 
Na podstawie art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 7 wrze-
śnia 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. t. j. z 2004r. 
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w związku z art. 18 
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. t. j. z 2001r. Nr 142, poz. 1591  
z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Dotychczasowy § 2 uchwały otrzymuje 
brzmienie: 

      „§ 2. Do obwodu Szkoły Podstawowej w Ciecie-
rzycach należą wsie: Borek, Ciecierzyce i Osie-
dle Poznańskie z ulicami: Świetlana od nume-
ru 32 do 38, Olchowa do numeru 51 włącznie  
z wyłączeniem numerów 42 do 45, Brzozowa 
z wyłączeniem numerów 47, 55a, 60, 62, 62a, 

63, 64, 66, 67, 67a, 67b, 68, 71, 95 ul. Wylotowa 
od Nr 71, ul. Nowa, ul. Dębowa, ul. Wspólna, 
ul. Jaworowa, ul. Jesionowa, ul. Krótka, ul. Ma-
linowa, ul. Akacjowa, ul. Wrzosowa, ul. Kaszta-
nowa, ul. Chabrowa”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Deszczno. 

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od jej opublikowania. 

Przewodniczący Rady 
Jerzy Łochowicz 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XXIII/126/08 
RADY GMINY SANTOK 

 
z dnia 29 maja 2008r. 

 
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Santok dla niepublicznych przedszko-

li prowadzonych na terenie gminy 
 
Na podstawie art. 90 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia  
7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. 
Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) w związku z art. 18 
ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zmianami) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się tryb udzielania i rozliczania 
dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych 
na terenie Gminy Santok przez podmioty niepu-
bliczne.  

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) gminie - rozumie się przez to Gminę Santok; 

2) zespole - rozumie się przez to jednostkę or-
ganizacyjną gminy tj. Gminny Zespół Oświa-
ty, wykonującą obsługę finansową placówek 
oświatowych na terenie gminy z siedzibą  
w Santoku ul. Gorzowska 59; 

3) podmiocie prowadzącym - rozumie się przez 
to podmioty niepubliczne prowadzące przed-
szkola niepubliczne na terenie gminy; 

4) placówce oświatowej - rozumie się przez to 
niepubliczne przedszkola. 

3. Niepubliczne przedszkola otrzymują z budże-
tu gminy dotację na realizację zadań oświatowych 
wykonywanych przez gminę. 

4. Dotacji udziela się na wniosek podmiotu pro-
wadzącego złożony w terminie do dnia 30 września 
roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, w sie-
dzibie zespołu. 

5. Wniosek o którym mowa w ust. 4 powinien 
zawierać: 

1) nazwę i adres podmiotu prowadzącego, 

2) nazwę i adres placówki; 

3) status prawny placówki; 
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4) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie 
do ewidencji szkół i placówek niepublicznych; 

5) planowaną liczbę uczniów przedszkola w wieku 
od 3 do 5 lat, w roku, którego dotyczy wniosek 
o dotację, z uwzględnieniem planowanej licz-
by uczniów w okresie styczeń - sierpień oraz 
w okresie wrzesień - grudzień (w tym liczbę 
uczniów niepełnosprawnych i uczniów niebędą-
cych mieszkańcami gminy); 

6) zobowiązanie do informowania zespołu o zmia-
nach w liczbie uczniów uczęszczających do przed-
szkola; 

7) nazwę i numer rachunku bankowego, na któ-
ry ma być przekazywana dotacja. 

6. Niepublicznym przedszkolom udziela się do-
tacji na każdego ucznia w wysokości 50% ustalo-
nych w budżecie gminy wydatków bieżących po-
noszonych w przedszkolach publicznych w przeli-
czeniu na jedno dziecko. 

7. Na ucznia niepełnosprawnego przysługuje 
dotacja w wysokości kwoty przewidywanej na nie-
pełnosprawnego ucznia przedszkola lub oddziału 
przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogól-
nej otrzymywanej przez gminę. 

8. Jeżeli do przedszkola uczęszcza uczeń nie bę-
dący mieszkańcem gminy, koszty dotacji pokrywa 
gmina której mieszkańcem jest ten uczeń. 

9. Dotacja przekazywana będzie w dwunastu 
miesięcznych ratach, w terminie do ostatniego dnia 
każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc udzie-
lenia dotacji. 

10. Warunkiem przekazania każdej raty jest poda-
nie do zespołu przez podmiot prowadzący aktual-

nej liczby uczniów przedszkola, nie później niż do 
20 dnia po upływie każdego miesiąca sprawozdawcze-
go. 

11. Brak informacji o których mowa w ust. 10 
stanowi podstawę do wstrzymania wypłaty kolej-
nej raty dotacji. 

12. Podmiot prowadzący zobowiązany jest do 
prowadzenia dokumentacji umożliwiającej ustale-
nie liczby uczniów przedszkoli objętych dotacją. 

13. Zespół może dokonywać kontroli zgodno-
ści ze stanem faktycznym danych o których mowa 
w ust. 10 i 12. 

14. Nadpłaty dotacji stwierdzone w wyniku prze-
prowadzonych kontroli podlegają zwrotowi w ter-
minie 2 tygodni od dnia stwierdzenia nieprawi-
dłowości. 

15. W przypadku braku zwrotu kwota dotacji na-
leżna w kolejnym miesiącu zostanie pomniejszona  
o kwotę pobraną w nadmiernej wysokości w mie-
siącu poprzednim.  

16. W przypadku likwidacji placówki i występu-
jącej nadpłaty podmiot prowadzący placówkę zo-
bowiązany jest w terminie 30 dni od daty likwida-
cji do zwrotu kwoty nadpłaconej dotacji. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Santok. 

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

Przewodniczący Rady 
Tadeusz Boczula 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XXVI/155/08 
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY 

 
z dnia 29 maja 2008r. 

 
w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych i wysokości opłat wnoszonych za korzystanie  

z posiłku w stołówce szkolnej 
 

Na podstawie art. 67a ustawy z dnia 7 września 
1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, 
poz. 2572 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. W szkołach, dla których organem prowa-
dzącym jest Gmina Witnica, mogą być zorganizo-
wane stołówki szkolne. 

§ 2. Osobami uprawnionymi do korzystania ze 
stołówki szkolnej są: 

1) uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych; 
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2) nauczyciele i pracownicy szkoły, w której znaj-
duje się stołówka szkolna;  

3) inne osoby za zgodą dyrektora szkoły, w mia-
rę posiadanych przez stołówkę szkolną moż-
liwości. 

§ 3. 1. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej 
jest odpłatne. 

2. Uczniowie ponoszą opłatę za korzystanie z po-
siłku w stołówce szkolnej w wysokości kosztów su-
rowca przeznaczonego na przygotowanie posiłku. 

3. Nauczyciele, pracownicy szkoły i inne osoby 
ponoszą opłatę za korzystanie z posiłku w stołówce 
szkolnej, w wysokości kosztów surowca przeznaczo-
nego na wyżywienie oraz uwzględniającej dodat-
kowo koszty jego bezpośredniego przygotowania. 

§ 4. Ustala się dla uczniów opłatę za obiad w sto-
łówkach szkolnych w wysokości 3zł. 

§ 5. Ustala się dla nauczycieli, pracowników szko-
ły i dla innych osób opłatę za obiad w stołówkach 
szkolnych w wysokości 4,50zł. 

§ 6. 1. Należność za korzystanie z posiłków winna 
być wnoszona miesięcznie w terminie do 10 dnia 

każdego miesiąca za dany miesiąc, do dyrektora 
szkoły. 

2. W uzasadnionej sytuacji, w przypadku nieobec-
ności, osobie uprawnionej może przysługiwać czę-
ściowy zwrot opłaty miesięcznej, proporcjonalnie 
do liczby dni nieobecności, gdy nieobecność wy-
nosi 2 dni i dłużej, i została zgłoszona w szkole 
osobiście, telefonicznie lub na piśmie z jednodnio-
wym wyprzedzeniem. Ostateczną decyzję w spra-
wie zasadności zwrotu należności podejmuje dy-
rektor szkoły.  

3. Należna kwota zwrotu, o której mowa w ust. 2, 
stanowi iloczyn ceny jednego posiłku i liczby dni 
nieobecności osoby uprawnionej.  

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Witnica.  

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

Przewodnicząca Rady 
Krystyna Sikorska 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XXVI/162/08 
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY 

 
z dnia 29 maja 2008r. 

 
w sprawie wprowadzenia na terenie wsi Dąbroszyn czasowego zakazu sprzedaży, podawania, spoży-
wania oraz wnoszenia napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem 

piwa) oraz napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu, w dniach 1 – 2 sierpnia 2008r. 
w związku z imprezą Woodstock w Kostrzynie nad Odrą. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 
ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wy-
chowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoho-
lizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473) uchwala 
się, co następuje: 

§ 1. W okresie od 1 do 2 sierpnia 2008r. tj. w cza-
sie odbywania się imprezy Woodstock w Kostrzy-
nie nad Odrą wprowadza się we wsi Dąbroszyn, 
Gmina Witnica całodobowy zakaz sprzedaży, po-
dawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alko-

holowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu 
(z wyjątkiem piwa) oraz napojów alkoholowych za-
wierających powyżej 18% alkoholu. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Witnica. 

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

Przewodniczący Rady 
Krystyna Sikorska 
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DECYZJA 
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

 

z dnia 9 czerwca 2008r. 
 

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 
pkt 2 i pkt 3 oraz art. 45 w związku z art. 30 ust. 1 
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetycz-
ne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, 
Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007r. 
Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790  
i Nr 130, poz. 905) oraz na podstawie art. 104 usta-
wy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,  
z 2001r. Nr 49, poz. 509, z 2002r. Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003r. Nr 130, 
poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004r. Nr 162,  
poz. 1692 oraz z 2005r. Nr 64, poz. 565, Nr 78,  
poz. 682 i Nr 181, poz. 1524) po rozpatrzeniu wnio-
sku z dnia 19 marca 2008r. Gminy Szprotawa pro-
wadzącej działalność gospodarczą w formie komu-
nalnego zakładu budżetowego pod nazwą: Zakład 
Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Szprotawie 
posiadającego numer identyfikacji podatkowej (NIP): 
924-000-43-09 zwanego w dalszej części decyzji 
Przedsiębiorstwem energetycznym: 

postanawiam 

1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez 
przedsiębiorstwo energetyczne, stanowiącą za-
łącznik do niniejszej decyzji; 

2) ustalić okres obowiązywania taryfy dla ciepła 
na okres do 31 lipca 2009r. 

UZASADNIENIE 

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego, na wniosek przedsiębiorstwa ener-
getycznego, posiadającego koncesje z dnia 29 paź-
dziernika 1998r. na wytwarzanie ciepła Nr WCC/ 
306/622/U/OT-5/98/ED (zmienioną decyzjami z dnia 
14 stycznia 2003r. Nr WCC/306A/622/OSZ/W/2003/RN, 
z dnia 12 sierpnia 2004r. Nr WCC/306B/622/W/ 
OSZ/2004/BSt, z dnia 22 września 2004r. Nr WCC/ 
306C/622/W/OSZ/2004/BSt, z dnia 14 grudnia 2005r. 
Nr WCC/306D/622/W/OSZ/2005/BS, z dnia 24 września 
2007r. Nr WCC/306–ZTO/622/W/OSZ/2007/RN, po-
stanowieniem z dnia 24 października 2007r.  
Nr WCC/306E/622/U/OSZ/2007/RN i decyzją z dnia 
21 stycznia 2008r. Nr WCC/306F/622/W/OSZ/2008/EŻ 
oraz z dnia 29 października 1998r. na przesyłanie  
i dystrybucję ciepła Nr PCC/316/622/U/OT-5/98/ED 
(zmienioną decyzjami z dnia 27 sierpnia 1999r. 
Nr CC/316/S/622/U/3/99, z dnia 3 sierpnia 2000r.  
Nr CC/316A/622/W/3/2000/ZJ, z dnia 14 stycznia 
2003r. Nr PCC/316B/622/OSZ/W/2002/2003/RN, z dnia 
22 września 2004r. Nr PCC/316C/622/W/OSZ/2004/BSt, 
z dnia 24 września 2007r. Nr PCC/316-ZTO/622/W/ 
OSZ/2007/RN oraz postanowieniem z dnia 24 paź-

dziernika 2007r. Nr PCC/316D/622/U/OSZ/2007/RN), 
w dniu 20 marca 2008r. zostało wszczęte postępowa-
nie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy 
dla ciepła, ustalonej przez przedsiębiorstwo ener-
getyczne. 

W trakcie postępowania administracyjnego przed-
siębiorstwo energetyczne było wzywane przez Preze-
sa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego dalej Pre-
zesem URE do uzupełnienia wniosku, złożenia wyja-
śnień oraz dokonania poprawek pismami: z dnia  
26 marca 2008r., 17 kwietnia 2008r., 8 maja 2008r. 
oraz 26 maja 2008r. Odpowiedzi przedsiębiorstwa 
energetycznego oraz dodatkowe wyjaśnienia wpły-
nęły do Oddziału Terenowego URE w dniach:  
10 kwietnia 2008r., 25 kwietnia 2008r., 16 maja 2008r. 
oraz 6 czerwca 2008r.  

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energetycz-
ne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające kon-
cesje na prowadzenie działalności gospodarczej  
w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji 
ciepła oraz obrotu ciepłem ustalają taryfy dla cie-
pła, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa 
URE. 

W toku postępowania administracyjnego, na pod-
stawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że 
przedsiębiorstwo energetyczne opracowało taryfę 
zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ust. 1 - 5 
ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami 
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 paź-
dziernika 2006r. w sprawie szczegółowych zasad 
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytu-
łu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. Nr 193, poz. 1423), 
zwanego w dalszej części decyzji rozporządzeniem 
taryfowym”.  

Ceny i stawki opłat skalkulowane zostały przez 
przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie uza-
sadnionych kosztów prowadzenia działalności, za-
planowanych dla pierwszego roku stosowania tary-
fy. Ocena tych kosztów została dokonana, zgodnie 
z § 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego, na pod-
stawie porównania uzasadnionych jednostkowych 
kosztów planowanych dla pierwszego roku stoso-
wania taryfy z uzasadnionymi jednostkowymi kosz-
tami wynikającymi z kosztów poniesionych w roku 
kalendarzowym poprzedzającym pierwszy rok sto-
sowania taryfy.  

Okres obowiązywania taryfy został ustalony, zgodnie 
z wnioskiem strony, do dnia 31 lipca 2009r. Usta-
lony termin umożliwi obowiązywanie taryfy przez 
okres co najmniej 12 miesięcy oraz weryfikację kosz-
tów stanowiących podstawę ustalenia cen i stawek 
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opłat po upływie terminu ich stosowania. 

W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w sen-
tencji. 

POUCZENIE 

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

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość 
wymaganiom przepisanym dla pisma proce-
sowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej 
decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytocze-
nie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskaza-
nie dowodów, a także zawierać wniosek o uchy-
lenie albo o zmianę decyzji w całości lub  
w części (art. 479 49 Kodeksu postępowania 
cywilnego). 

      Odwołanie należy przesłać na adres Północno 
- Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu 
Regulacji Energetyki z siedzibą w Szczecinie 
ul. Żubrów 3, 71 - 617 Szczecin. 

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku  
z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo 
energetyczne, taryfa zostanie skierowana do 
ogłoszenia na koszt Przedsiębiorstwa energe-
tycznego w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Lubuskiego. 

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo 
energetyczne, Przedsiębiorstwo energetyczne 
wprowadza taryfę do stosowania nie wcze-
śniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 
45 dnia od dnia jej publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Z upoważnienia 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

Główny Specjalista 
Jerzy Catewicz 

 
Załącznik 

do decyzji Prezesa URE 
Nr OSZ-4210-5(10)/2008/622/VII/AB 

z dnia 9 czerwca 2008r. 
 

Taryfa dla ciepła 
 

I. Informacje ogólne 

1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło do-
starczone odbiorcom przez Gminę Szprotawa, pro-
wadzącą działalność gospodarczą w formie komu-

nalnego zakładu budżetowego pod nazwą: Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Szprotawie na podsta-
wie koncesji udzielonych decyzjami Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki z dnia 29 października 1998r. 
na: 

- wytwarzanie ciepła Nr WCC/306/622/U/OT-5/ 
98/ED, 

- zmiana z dnia 14 stycznia 2003r. Nr WCC/ 
306A/622/OSZ/W/2003/RN, 

- zmiana z dnia 12 sierpnia 2004r. Nr WCC/ 
306B/622/W/OSZ/2004/BSt, 

- zmiana z dnia 22 września 2004r. Nr WCC/ 
306C/622/W/OSZ/2004/BSt, 

- zmiana z dnia 14 grudnia 2005r. Nr WCC/ 
306D/622/W/OSZ/2005/BS, 

- zmiana z dnia 24 września 2007r. Nr WCC/ 
306-ZTO/622/W/OSZ/2007/RN, 

- zmiana z dnia 24 października 2007r.  
Nr WCC/ 306E/622/U/OSZ/2007/RN, 

- zmiana z dnia 21 stycznia 2008r. Nr WCC/ 
306F/622/W/OSZ/2008/EŻ, 

- przesyłanie i dystrybucja ciepła Nr PCC/316/ 
622/U/OT-5/98/ED, 

- zmiana z dnia 27 sierpnia 1999r. Nr PCC/ 
316/S/622/U/3/99, 

- zmiana z dnia 3 sierpnia 2000r. Nr PCC/ 
316A/622/W/3/2000/ZJ, 

- zmiana z dnia 14 stycznia 2003r. Nr PCC/ 
316B/622/OSZ/W/2002/2003/RN, 

- zmiana z dnia 22 września 2004r. Nr PCC/ 
316C/622/W/OSZ/2004/BSt, 

- zmiana z dnia 24 września 2007r. Nr PCC/ 
316-ZTO/622/W/OSZ/2007/RN, 

- zmiana z dnia 24 października 2007r.  
Nr PCC/316D/622/U/OSZ/2007/RN. 

2. Taryfa została ustalona przy uwzględnieniu w szcze-
gólności postanowień: 

2.1. Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo 
Energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 
z późn. zm.). 

2.2. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia  
9 października 2006r. w sprawie szczegóło-
wych zasad kształtowania i kalkulacji taryf 
oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło 
(Dz. U. z 2006r. Nr 193, poz. 1423) zwanego 
w dalszej części taryfy rozporządzeniem ta-
ryfowym. 

2.3. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 
15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych 
warunków funkcjonowania systemów ciepłow-
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niczych (Dz. U. z 2007r. Nr 16, poz. 92) zwa-
nego w dalszej części taryfy rozporządzeniem 
przyłączeniowym. 

3. Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje 
się dla poszczególnych grup odbiorców odpowied-
nio do zakresu świadczonych usług. 

II. Objaśnienia pojęć używanych w taryfie 

1) odbiorca - każdego, kto otrzymuje lub pobiera 
energię cieplną na podstawie umowy ze sprze-
dawcą;  

2) sprzedawca - Gmina Szprotawa prowadząca 
działalność gospodarczą w formie komunal-
nego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Szprotawie, przed-
siębiorstwo energetyczne zajmujące się wy-
twarzaniem ciepła w eksploatowanych przez 
to przedsiębiorstwo źródłach ciepła, przesy-
łaniem i dystrybucją oraz sprzedażą w tych 
źródłach; 

3) źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia 
lub instalacje służące do wytwarzania ciepła; 

4) sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urzą-
dzenia lub instalacje, służące do przesyłania  
i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów 
cieplnych; 

5) przyłącze - odcinek sieci ciepłowniczej dopro-
wadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła 
cieplnego, albo odcinek zewnętrznych insta-
lacji odbiorczych za grupowym węzłem ciepl-
nym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje  
z instalacjami odbiorczymi w obiektach; 

6) lokalne źródło ciepła - zlokalizowane w obiekcie 
źródło ciepła bezpośrednio zasilające instala-
cje odbiorcze wyłącznie w tym obiekcie; 

7) węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia 
lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub 
parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przy-
łącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczane-
go do instalacji odbiorczych; 

8) grupowy węzeł cieplny - węzeł cieplny obsłu-
gujący więcej niż jeden obiekt; 

9) instalacja odbiorcza - połączone ze sobą urzą-
dzenia lub instalacje, służące do transporto-
wania ciepła lub ciepłej wody z węzłów ciepl-
nych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła 
lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie; 

10) obiekt - budowla lub budynek wraz z instala-
cjami odbiorczymi; 

11) warunki obliczeniowe: 

a) obliczeniową temperaturę powietrza atmos-
ferycznego określoną dla strefy klimatycz-
nej, w której są zlokalizowane obiekty, do 
których jest dostarczane ciepło, 

b) normatywną temperaturę ciepłej wody; 

12) moc cieplna - ilość ciepła wytworzonego lub 
dostarczonego do podgrzania określonego no-
śnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego 
nośnika w jednostce czasu; 

13) zamówiona moc cieplna - ustaloną przez od-
biorcę lub podmiot ubiegający się o przyłą-
czenie do sieci ciepłowniczej największą moc 
cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w wa-
runkach obliczeniowych, która zgodnie z okre-
ślonymi w odrębnych przepisach warunkami 
technicznymi oraz wymaganiami technologicz-
nymi dla tego obiektu jest niezbędna do za-
pewnienia: 

a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania nor-
matywnej temperatury i wymiany powie-
trza w pomieszczeniach, 

b) utrzymania normatywnej temperatury cie-
płej wody w punktach czerpalnych, 

c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub in-
stalacji; 

14) grupa taryfowa - grupę odbiorców korzysta-
jących z usług związanych z zaopatrzeniem  
w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone 
na podstawie tych samych cen i stawek opłat 
oraz warunków ich stosowania, 

15) układ pomiarowo - rozliczeniowy - dopuszczony 
do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepi-
sami, zespół urządzeń, służących do pomiaru 
ilości i parametrów nośnika ciepła, których 
wskazania stanowią podstawę do obliczenia 
należności z tytułu dostarczania ciepła; 

16) sezon grzewczy - okres, w którym warunki 
atmosferyczne powodują konieczność ciągłego 
dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiek-
tów. 

III. Podział odbiorców na grupy taryfowe 

Podział odbiorców na grupy taryfowe uwzględnia: 

- źródła ciepła, 

- sieci ciepłownicze, 

- miejsce dostarczania ciepła. 

Źródła ciepła z oznaczeniem symboli: 

A - kotłownia przy ul. Konopnickiej w Szprotawie, 

B - kotłownia przy ul. Lipowej 1 w Lesznie Gór-
nym, 

C - kotłownie przy ul. Koszarowej 4, ul. Chrobre- 
go 15 w Szprotawie, ul. Fabrycznej 9 w Lesznie 
Górnym,  

D - kotłownie przy ul. Koszarowej 14, ul. Kościu- 
szki 47, ul. Sienkiewicza 4 w Szprotawie. 
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Lp. Symbol grupy taryfowej Charakterystyka grupy taryfowej 
1. A.1. Odbiorcy zasilani w ciepło z kotłowni przy ul. Konopnickiej siecią cie-

płowniczą o parametrach 150/80oC będącą własnością sprzedawcy cie-
pła. Miejscem dostarczania ciepła są grupowe węzły cieplne stanowiące 
własność odbiorcy 

2. A.2. Odbiorcy zasilani w ciepło z kotłowni przy ul. Konopnickiej siecią cie-
płowniczą o parametrach 150/80oC będącą własnością sprzedawcy cie-
pła. Miejscem dostarczania ciepła są grupowe węzły cieplne stanowiące 
własność sprzedawcy 

3. A.3. Odbiorcy zasilani w ciepło z kotłowni przy ul. Konopnickiej siecią cie-
płowniczą o parametrach 150/80oC będącą własnością sprzedawcy cie-
pła. Miejscem dostarczania ciepła są indywidualne węzły cieplne sta-
nowiące własność sprzedawcy 

4. A.4. Odbiorcy zasilani w ciepło z kotłowni przy ul. Konopnickiej siecią cie-
płowniczą o parametrach 95/70oC będącą własnością sprzedawcy ciepła. 
Miejscem dostarczania ciepła są rozdzielacze w budynkach odbiorców 

5. B Odbiorcy zasilani w ciepło z kotłowni przy ul. Lipowej 1 w Lesznie Gór-
nym siecią ciepłowniczą o parametrach 95/70oC będącą własnością 
sprzedawcy. Miejscem dostarczenia ciepła są rozdzielacze w budynkach 
odbiorców 

6. C Odbiorcy zasilani z kotłowni lokalnych opalanych paliwem stałym  
- rozliczani wg stawek opłat, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządze-
nia taryfowego 

7. D Odbiorcy zasilani z kotłowni lokalnych opalanych gazem - rozliczani  
wg stawek opłat, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowe-
go 

 
IV. Rodzaje oraz wysokości cen i stawek opłat 

1. Ceny i stawki opłat 

 

Grupa taryfowa A.1. 
 

Ceny i stawki opłat 
Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary 

Netto Brutto* 
Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW/rok 61.868,71 75.479,83 1 
Cena za zamówioną moc cieplną - rata 
miesięczna 

zł/MW/m - c 
5.155,73 6.289,99 

2 Cena ciepła zł/GJ 34,71 42,35 
3 Cena nośnika ciepła zł/m3 23,12 28,21 

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW/rok 13.822,82 16.863,84 4 
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe  
- rata miesięczna 

zł/MW/m - c 
1.151,90 1.405,32 

5 Stawka opłaty zmiennej za usługi przesy-
łowe 

zł/GJ 
5,79 7,06 

*ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22% 
 
Grupa taryfowa A.2. 
 

Ceny i stawki opłat 
Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary 

Netto Brutto* 
1 2 3 4 5 

Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW/rok 61.868,71 75.479,83 1 
Cena za zamówioną moc cieplną - rata 
miesięczna 

zł/MW/m - c 
5.155,73 6.289,99 

2 Cena ciepła zł/GJ 34,71 42,35 
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1 2 3 4 5 
3 Cena nośnika ciepła zł/m3 23,12 28,21 

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW/rok 18.098,16 22.079,76 4 
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 
- rata miesięczna 

zł/MW/m - c 
1.508,18 1.839,98 

5 Stawka opłaty zmiennej za usługi 
przesyłowe 

zł/GJ 
8,91 10,87 

*ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22% 
 
Grupa taryfowa A.3. 
 

Ceny i stawki opłat 
Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary 

Netto Brutto* 
Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW/rok 61.868,71 75.479,83 1 
Cena za zamówioną moc cieplną - rata 
miesięczna 

zł/MW/m - c 
5.155,73 6.289,99 

2 Cena ciepła zł/GJ 34,71 42,35 
3 Cena nośnika ciepła zł/m3 23,12 28,21 

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW/rok 20.284,82 24.747,48 4 
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe - 
rata miesięczna 

zł/MW/m - c 
1.690,40 2.062,29 

5 Stawka opłaty zmiennej za usługi przesy-
łowe 

zł/GJ 
11,24 13,71 

*ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22% 
 
Grupa taryfowa A.4. 
 

Ceny i stawki opłat 
Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary 

Netto Brutto* 
Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW/rok 61.868,71 75.479,83 1 
Cena za zamówioną moc cieplną - rata 
miesięczna 

zł/MW/m - c 
5.155,73 6.289,99 

2 Cena ciepła zł/GJ 34,71 42,35 
3 Cena nośnika ciepła zł/m3 23,12 28,21 

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW/rok 14.163,82 17.279,86 4 
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe  
- rata miesięczna 

zł/MW/m - c 
1.180,32 1.439,99 

5 Stawka opłaty zmiennej za usługi przesy-
łowe 

zł/GJ 
5,64 6,88 

*ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22% 
 
Grupa taryfowa B 
 

Ceny i stawki opłat 
Lp. Wyszczególnienie: 

Jednostka miary 
Netto Brutto* 

Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW/rok 97.003,93 118.344,79 1 
Cena za zamówioną moc cieplną - rata 
miesięczna 

zł/MW/m - c 
8.083,66 9.862,07 

2 Cena ciepła zł/GJ 33,22 40,53 
3 Cena nośnika ciepła zł/m3 27,43 33,46 

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW/rok 15.498,79 18.908,52 4 
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe – 
rata miesięczna 

zł/MW/m - c 
1.291,57 1.575,72 

5 Stawka opłaty zmiennej za usługi przesy-
łowe 

zł/GJ 
5,10 6,22 

*ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22% 
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Grupa taryfowa C 
 

Stawki opłat 
Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary 

Netto Brutto* 
1 Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną 

moc cieplną 
zł/MW/m - c 

10.962,14 13.373,81 
2 Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 37,88 46,21 
*ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22% 
Grupa taryfowa D 
 

Stawki opłat Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary 
Netto Brutto* 

1. Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną 
moc cieplną 

zł/MW/m - c 
10.059,74 12.272,88 

2 Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 48,03 58,60 
*ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22% 
 
2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej 
 

Stawki opłat 
Na nawierzchni utwardzonej 
Technologia preizolowana 

zł/mb 

Na nawierzchni nieutwardzonej 
Technologia preizolowana 

zł/mb 

Rodzaj przyłącza 
2 x Dn  
mm 

Netto Brutto* Netto Brutto* 

32 165,01 201,31 144,31 176,06 
40 166,95 203,68 157,79 192,50 
50 175,10 213,62 167,87 204,80 
65 182,38 222,50 176,47 215,29 

*stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22% 

 
V. Zasady rozliczeń z odbiorcami ciepła 

Rodzaje pobieranych opłat oraz sposoby ich rozlicza-
nia przez sprzedawcę są określone w rozdziale 4 roz-
porządzenia taryfowego. 

VI. Warunki stosowania cen i stawek opłat 

1. Standardy jakościowe obsługi odbiorców. 

Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są 
stosowane przy zachowaniu standardów jakościo-
wych obsługi odbiorców, które określone zostały 
w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego. 

2. W przypadku: 

- niedotrzymywania przez strony warunków 
umowy sprzedaży ciepła, 

- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidło-
wych wskazań układu pomiarowo - rozlicze-

niowego, 

- udzielania bonifikat i naliczania upustów przy-
sługujących odbiorcy, 

- nielegalnego poboru ciepła 

stosuje się odpowiednio postanowienia, określone 
w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego. 

VII. Zasady wprowadzania zmian cen i stawek 
opłat 

1. O każdej zmianie cen i stawek opłat sprzedawca 
powiadomi odbiorcę pisemnie, co najmniej na 14 dni 
przed wprowadzeniem nowych cen i stawek opłat. 

2. Sprzedawca wprowadza taryfę do stosowania 
nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później 
niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 
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1071 
 

OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
z dnia 16 czerwca 2008r. 

 
w sprawie podziału dotacji podmiotowej przeznaczonej na dofinansowanie bieżącej działalności  

spółek wodnych 
 

Na podstawie art. 164 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 
2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 
i Nr 267, poz. 2255, z 2006r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, 
poz. 1658 oraz z 2007r. Nr 21, poz. 125, Nr 64,  
poz. 427 i Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 176, 
poz. 1238, Nr 181, poz. 1286, Nr 147, poz. 1033 i Nr 231, 
poz. 1704), art. 110 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.  
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104  
i Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, 
poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218  
i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007r. Nr 88, poz. 527,  
Nr 82, poz. 560, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984), 
art. 14 ustawy z dnia 23 stycznia 2008r. ustawa bu-
dżetowa na rok 2008 (Dz. U. z 2008r. Nr 19, poz. 117) 
oraz art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 10 lipca 2000r.  
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych in-
nych aktów prawnych (Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz. 449) 
obwieszcza się, co następuje: 

§ 1. Dokonano podziału dotacji podmiotowej 
przeznaczonej na dofinansowanie bieżącej działal-
ności spółek wodnych, których podstawowym zada-
niem jest utrzymanie i eksploatacja urządzeń me-
lioracji wodnych szczegółowych zgodnie z poniż-
szym zestawieniem: 

1) GSW Babimost - 4.187zł; 

2) GSW Kłodawa - 2.626zł; 

3) GSW Niegosławice - 6.745zł; 

4) GSW Nowogród Bobrzański - 2.799zł; 

5) GSW Zielona Góra - 19.987zł; 

6) GSW Lubrza - 1.617zł; 

7) GSW Łagów - 636zł; 

8) GSW Skąpe - 1.253zł; 

9) GSW Szczaniec - 5.085zł; 

10) GSW Świebodzin - 6.039zł; 

11) GSW Zbąszynek - 4.610zł; 

12) PSW Wschowa - 18.099zł; 

13) GSW Krzeszyce - 10.248zł; 

14) GSW Torzym - 6.069zł. 

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

Wicewojewoda Lubuski 
Jan Świrepo 

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

 
1072 
 

OGŁOSZENIE 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
z dnia 16 czerwca 2008r. 

 
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. z 2007r. 

Nr 68, poz. 449) podaję do wiadomości Wojewódzki 
Rejestr Domów Pomocy Społecznej. 

§ 1.  
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Wojewódzki Rejestr Domów Pomocy Społecznej  
Województwo Lubuskie 

 
Liczba miejsc dla mieszkańców 

Lp. 
Nr i data wydania zezwole-
nia/ zezwolenia na prowa-

dzenie domu 

Podmiot prowadzą-
cy: 

siedziba, adres 
i Nr telefonu 

Nazwa, adres 
Domu Pomocy 
Społecznej 

Typ domu 
Ogółem 

Dla dzieci  
i młodzieży 

Dla dorosłych 

Nr i data cofnięcia 
zezwolenia 

na prowadzenie 
domu 

Uwagi: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Zezwolenie warunkowe* 

do 2006r. Nr S.II.9013/1/2001  
z dnia 7 czerwca 2001r. 
zmiana decyzji z dnia 7 marca 
2005r. - rozszerzenie profilu 
domu 

Powiat Żarski  
Al. Warszawska 5 
68-200 Żary  

(0-68) 363-06-00 

DPS  
w Miłowicach 

68-216 Olbrachtów 

Dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych 
intelektualnie 

oraz 
dla osób dorosłych 
niepełnosprawnych 
intelektualnie 

80, w tym:  
 
70 
 
 
 
10 

70  
 
70 

10  
 
10 

  

2. Zezwolenie warunkowe do 
2006r.* Nr S.II.9013/2/2001  
z dnia 7 czerwca 2001r  
zmiana decyzji z dnia  
14 marca 2006r. której konse-
kwencją jest rozszerzenie 
profilu, zwiększenie liczby 
miejsc oraz zmiana usytu-
owania części domu 
zmiana decyzji z dnia  
17 października 2006r. 
której konsekwencją jest 
zmniejszenie liczby miejsc  
w domu 
zmiana decyzji z dnia 12 maja 
2008r. w części dotyczącej 
typu miejsc 

Powiat Żarski  
Al. Jana Pawła II 5 

68-200 Żary  
(0-68) 363-06-00 

DPS w Lubsku  
ul. Zamkowa 27  
68-300 Lubsko 
część DPS - 36 
miejsc dla osób 
przewlekle soma-
tycznie chorych 
usytuowana przy 
ul. Pokoju 1a  
w Lubsku 

Dla osób przewlekle 
somatycznie chorych 
oraz osób w pode-
szłym wieku 

135, w tym: 
65 
70 

- 135 
65 
70 

  

3. Zezwolenie warunkowe 
do roku 2006* 
Nr S.II.9013/5/2001 z dnia  
22 czerwca 2001r. 
zmiana decyzji z dnia  
28 kwietnia 2006r. w części 
dot. typu i liczby miejsc 

Miasto na prawach 
powiatu - Zielona 

Góra 
Urząd Miejski 
ul. Podgórna 22 

65-424 Zielona Góra 
(0-68) 325-42-81 

DPS w Zielonej 
Górze 

Al. Słowackiego 29 
65-326 Zielona 

Góra 

Dla osób w pode-
szłym wieku 

68 - 68   

4. Zezwolenie na czas nieokre-
ślony - decyzja Wojewody 
Lubuskiego  
Nr PSJLJel/Jaź/9013/6/2006 
z dnia 22 marca 2007r. 

Powiat Międzyrzecki 
ul. Przemysłowa 2 
66-300 Międzyrzecz 
tel. 742-84-10 

DPS w Międyrzeczu 
ul. T. Podbielskiego 

Nr 2 
66-300 Międzyrzecz 

Dla osób dorosłych 
niepełnosprawnych 
intelektualnie 

35  35   
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5. Zezwolenie na czas nieokre-

ślony - decyzja Wojewody 
Lubuskiego 
Nr PS.II.Jel/9013/2/2006 z dnia 
21 grudnia 2006r. 

Zgromadzenie Sióstr 
Św. Elżbiety 

Prowincja Poznańska 
61-878 Poznań 
(0-61) 852-46-48 

DPS we Wschowie 
Plac Św Jana 1 
67-400 Wschowa 

Dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych 
intelektualnie 

60 60    

6. Zezwolenie warunkowe do 
roku 2006  
Nr S.II.9013/14/2001 
z dnia 13 lipca 2001r. 
zmiana decyzji z dnia 
15 grudnia 2003r. w części 
dot. typu miejsc 
zmiana decyzji z dnia  
19 kwietnia 2007r. w części 
dot. typu miejsc 

Powiat Międzyrzecki 
ul. Przemysłowa 2 
66-300 Międzyrzecz 
tel. 742-84-10 

DPS  
„Dom Leśna Pola-
na" w Jasieńcu 
66-320 Trzciel 

Dla osób przewlekle 
psychicznie chorych 

70 - 70   

7. Zezwolenie warunkowe do 
roku 2006*  
Nr S.II.9013/11/2001 z dnia  
13 lipca 2001r. 

Powiat 
Międzyrzecki 

ul. Przemysłowa 2 
66-300 Międzyrzecz 

tel.742-84-10 

DPS w Rokitnie  
Nr 38  

66-341 Rokitno  
gm. Przytoczna 

Dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych 
intelektualnie 

99 99    

8. Zezwolenie na czas nieokre-
ślony - decyzja Wojewody 
Lubuskiego 
Nr PS.II.Jel/Jaź/9013/1/2006 
z dnia 11 grudnia 2006r. 

Zgromadzenie 
Sióstr Felicjanek 
ul. Poniatowskiego 

Nr 33 
37-700 Przemyśl 
tel. (0-16) 670-72-24 

DPS  
w Szarczu Nr 30  
66-330 Pszczew 

Dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych 
intelektualnie  
(płci żeńskiej) 

52 52    

9. Zezwolenie na czas nieokre-
ślony - decyzja Wojewody 
Lubuskiego 
Nr PS.UJel/Jaź/9013/1/2007 
z dnia 26 września 2007r. 

Powiat Nowosolski 
ul. Moniuszki 3B 
67-100 Nowa Sól 
tel. (0-68) 3872452 

DPS w Kożuchowie 
ul. Szprotawska 19 
67-120 Kożuchów 

Dla osób przewlekle 
somatycznie chorych, 
niepełnosprawnych 

fizycznie 

109, w tym:  
89 
 
20 

- 109  
89 
 
20 

  

10. Zezwolenie warunkowe do 
roku 2006  
Nr S.II.9013/20/2001 z dnia  
28 września 2001r. 
(zwiększenie miejsc o 1  
z dniem 1 stycznia 2002r.) 
zmiana decyzji z dnia  
16 marca 2005r. - rozszerzenie 
profilu domu 

Powiat 
Świebodziński 
ul. Kolej owa 2 

66-200 Świebodzin 
tel.(0-68) 3824245 

DPS w Toporowie 
66-233 Toporów 
Świerczewskiego 

Nr 17 

Dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych 
intelektualnie 

oraz dla osób doro-
słych niepełnospraw-
nych intelektualnie 

76, w tym:  
 
44 
 
 
32 

44 32   

11. Zezwolenie na czas nieokre-
ślony - decyzja Wojewody 
Lubuskiego 
Nr PS.II.JJaź/9013/2/2007 
z dnia 24 grudnia 2007r. 

Powiat Strzelecko  
- Drezdenecki 
Al. Wolności 5 
66-500 Strzelce 
Krajeńskie 

tel. (0-95) 7632380 

DPS „Dobiesław"  
w Dobiegniewie  
ul. Gdańska 17 

Dla osób niepełno-
sprawnych fizycznie 
i osób starych 

51, w tym:  
21 
30 

- 51  
21 
30 
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12 Zezwolenie warunkowe do 

roku 2006* 
Nr S.II.9013/13/2001 z dnia  
8 października 2001r. 

Powiat Międzyrzecki 
ul. Przemysłowa 2 
66-300 Międzyrzecz 
tel. (0-95) 7428410 

DPS w Skwierzynie 
ul. Przemysłowa 42 
66-440 Skwierzyna 

Dla osób dorosłych 
i młodzieży niepełno-
sprawnych intelektu-

alnie 

47 - 47 

1 

 

13. Zezwolenie warunkowe 
do roku 2006* 
Nr S.II.9013/18/2001 z dnia  
25 października 2001r. 
zmiana decyzji z dnia 7 marca 
2005r. w części dot. liczby miejsc 
zmiana decyzji z dnia 5 grudnia 
2005r. w części dot. liczby miejsc 

Powiat  
Świebodziński 
ul. Kolejowa 2 

66-200 Świebodzin 
tel. (0-68) 3828442 

DPS w Glińsku 
66-200 Świebodzin 

Dla kobiet przewlekle 
psychicznie chorych 

107 - 107   

14. Zezwolenie warunkowe do 
roku 2006* 
Nr S.II.9013/19/2001 z dnia 
25 października 2001r. 
zmiana decyzji z dnia 22 grudnia 
2005r. w części dot. typu miejsc 
zmiana decyzji z dnia 31 lipca 
2007r. w części dotyczącej typu 
miejsc 

Powiat 
Świebodziński 
ul. Kolejowa 2 

66-200 Świebodzin 
tel. (0-68) 3828442 

DPS w Jordanowie 
66-203 Jordanowo 

Dla osób w pode-
szłym wieku 

82 - 82   

15. Zezwolenie warunkowe 
do roku 2006* 
Nr S.II.9013/8/2001 z dnia 
15 grudnia 2001r.  
zmiana decyzji z dnia  
18 lipca 2007r.w części doty-
czącej typu miejsc 

Powiat Gorzowski 
ziemski 

ul .Szczecińska 25 
66-400 Gorzów Wlkp. 
tel. (0-95) 7286010 

DPS w Kamieniu 
Wielkim 

ul. Stawna 40 
66-460 Witnica 

Dla osób przewlekle 
psychicznie chorych 

103 - 103   

16. Zezwolenie na czas nieokre-
ślony - decyzja Wojewody 
Lubuskiego 
Nr PS.IIAKac/9013/1/2008 
z dnia 9 kwietnia 2008r. 

Powiat Międzyrzecki 
ul. Przemysłowa 2 
66-300 Międzyrzecz 
tel. (0-95)7428410 

DPS  
w Rokitnie Nr 58 
66-341 Rokitno 58 

Dla osób dorosłych 
(mężczyzn) niepełno-
sprawnych intelektu-

alnie 

99 - 99   

17. Zezwolenie warunkowe 
do roku 2006* 
Nr S.II.9013/7/2001 z dnia  
19 grudnia 2001r. 

Powiat Gorzowski 
ziemski 

ul. Szczecińska 25 
66-400 Gorzów Wlkp. 
tel. (0-95) 7286010 

DPS - Dom Seniora 
w Kostrzynie n/O 
ul. Narutowicza 4 
66-470 Kostrzyn  
nad Odrą 

Dla osób starych 58 - 58   

18. Zezwolenie warunkowe 
do roku 2006 
Nr S.II.9013/4/2001 z dnia  
15 stycznia 2002r. 
decyzją Nr PS.IL9013/4/ 
2001/2006 z dnia 4 lipca 
2006r. uchylono zezwolenie 
warunkowe na prowadzenie  

Powiat Żarski  
Al. Warszawska 5 
68-200 Żary 

tel. (0-68) 3630600 

DPS w Żarach 
ul. Piastowska 1 
68-200 Żary 

Dla ludzi starych - - - Likwidacja DPS 
w Żarach za zgo-
dą Wojewody 

Lubuskiego z dnia 
4 lipca 2006r. 

 

 DPS w Żarach oraz wykre-         
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 ślono DPS w Żarach z Woje-

wódzkiego Rejestru Domów 
Pomocy Społecznej 

        

19. Zezwolenie warunkowe do 
roku 2006 
Nr S.II.9013/21/2001 z dnia  
5 lutego 2002r. 
zmiana decyzji z dnia 7 maja 
2007r. w związku ze zmianą 
siedziby DPS z miejscowości 
Brzeźnica na miejscowość 
Szczawno 

Powiat Krośnieński 
ul. 17 Pionierów 2 
66-600 Krosno 
Odrzańskie 

tel. (0-68) 3835174 

DPS w Szczawnie 
ul. Parkowa 2 

66-615 Dąbie Lubu-
skie 

Dla mężczyzn prze-
wlekle psychicznie 

chorych 

99 - 99   

20. Zezwolenie na czas nieokre-
ślony - decyzja Wojewody 
Lubuskiego 
Nr PS.II.JJaź/9013/4/2006  
z dnia 28 marca 2008r. 

Powiat  
Zielonogórski ziemski 

ul. Podgórna 5 
65-057 Zielona Góra        
tel.(0-68) 3253275 

DPS w Bełczu 
Bełcze 19  

66-130 Bojadła 

Dla osób przewlekle 
somatycznie chorych 
oraz niepełnospraw-
nych fizycznie 

75, w tym: 
55  
 
20 

- 75  
55  
 
20 

  

21. Zezwolenie warunkowe do 
roku 2006*, 
Nr S.II.9013/2/2002 z dnia  
8 maja 2002r. 
zmiana decyzji z dnia 23 listo-
pada 2007r. w części dotyczącej 
liczby miejsc 

Powiat  
Zielonogórski ziemski 

ul. Podgórna 5 
65-057 Zielona Góra 
tel. (0-68) 3253275 

DPS  
w Trzebiechowie 
ul. Sulechowska 1 
65-132 Trzebiechów 

Dla osób przewlekle 
somatycznie chorych 
oraz niepełnospraw-
nych fizycznie 

105, w tym:  
80 
 
25 

- 105 
80 
 
25 

  

22. Zezwolenie warunkowe 
do roku 2006* 
Nr S.II.9013/7/2002 z dnia  
26 sierpnia 2002r. 
zmiana decyzji z dnia 25 maja 
2006r. w części dotyczącej typu 
miejsc 

Powiat Sulęciński  
ul. Lipowa 18  
69-200 Sulęcin 
tel. (0-95)7555243 

(do 46) 

DPS w Tursku 
69-200 Sulęcin 
Tursk Nr 28 

Dla osób przewlekle 
somatycznie chorych 
oraz osób niepełno-
sprawnych fizycznie 

232, w tym:  
102 
 

130 

- 232 
102 
 

130 

  

23. Zezwolenie warunkowe do 
roku 2006* 
Nr S.II.9013/3/2002 z dnia  
14 listopada 2002r. 

Miasto na prawach 
powiatu - Gorzów 
Wielkopolski 
Urząd Miejski 

ul. Sikorskiego 3 - 4 
66-400 Gorzów Wlkp. 
tel. (0-95) 7219543 

DPS Nr 1 
ul. Podmiejska 
- Boczna 10 
66-400 Gorzów 
Wielkopolski 

Dla osób przewlekle 
somatycznie chorych 
oraz niepełnospraw-
nych fizycznie 

236, w tym: 
194 
 
42 

- 236 
194 
 
42 

 
I

 

24. Zezwolenie warunkowe do 
roku 2006* 
Nr S.II.9013/4/2002 z dnia  
18 listopada 2002r. 
zmiana decyzji z dnia 30 maja 
2003r. w części dotyczącej liczby 
miejsc  
zmiana decyzji z dnia 8 lutego 
2005r. w związku z połączeniem 
DPS Nr 2 i DPS Nr 3: 

Miasto na prawach 
powiatu - Gorzów 
Wielkopolski 
Urząd Miejski 

ul. Sikorskiego 3 - 4 
66-400 Gorzów Wlkp. 
tel. (0-95) 7219543 

DPS Nr 2  
ul. Walczaka 42  

66-400 Gorzów Wiel-
kopolski z filią „Dom 
w Połowie Drogi"  
ul. Walczaka 27,   
tj: Dom Pomocy 
Społecznej Nr 2  

z filią „Dom w Poło-
wie Drogi" 

Dla osób przewlekle 
psychicznie chorych 
oraz niepełnospraw-
nych fizycznie 

90, w tym: 
62 
 
28 

- 90, w tym: 
62 
 
28 
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25. Zezwolenie warunkowe  z dnia 

18 listopada 2002r. 
Powyższe zezwolenie uchylone 
na mocy decyzji Wojewody 
Lubuskiego Nr PS.II.913/4/2002/ 
2005 z dnia 8 lutego 2005r.  
w związku z połączeniem niniej-
szego DPS z DPS Nr 2 (Dom  
w Połowie Drogi stał się filią 
DPS Nr 2) 
w związku z powyższym Dom 
Pomocy Społecznej Nr 3  
w Gorzowie Wlkp. jako samo-
dzielna jednostka został wykre-
ślony z niniejszego rejestru 

Miasto na prawach 
powiatu - Gorzów 
Wielkopolski 
Urząd Miejski 

ul. Sikorskiego 3 - 4 
66-400 Gorzów Wlkp. 
tel. (0-95) 7219543 

DPS Nr 3 
„W Połowie Drogi” 
ul. walczaka 27 
66-400 Gorzów 
Wielkopolski 

 
Dom jako samo-
dzielna jednostka 
wykreślony z ni-
niejszego rejestru  
z dniem 8 lutego 

2005r. 

Dla osób przewlekle 
psychicznie chorych 
na tle alkoholowym 

 
 
 

Dom jako samodziel-
na jednostka wykre-
ślony z niniejszego 
rejestru z dniem  
8 lutego 2005r. 

- - -   

26. Zezwolenie warunkowe do roku 
2006 Nr S.II.913/6/2002 z dnia 
18 listopada 2002r. 
z dniem 1 stycznia 2005r. ze-
zwolenie straciło moc na pod-
stawie art. 151 ust. 1 ustawy  
z dnia 12 marca 2004r. o pomo-
cy społecznej (Dz. U. Nr 64,  
poz. 593 ze zmianami)  
w związku z powyższym Dom 
Pomocy Społecznej Nr 4  
w Gorzowie został wykreślony  
z niniejszego rejestru 

Miasto na prawach 
powiatu - Gorzów 
Wielkopolski 
Urząd Miejski 

ul. Sikorskiego 3 - 4 
66-400 Gorzów Wlkp. 
tel. (0-95) 7219543 

DPS Nr 4 
ul. Okrzei 39 
66-400 Gorzów 
Wielkopolski 

 
Dom wykreślony  
z niniejszego reje-
stru z dniem  

1 stycznia 2005r. 

Dla matek z małolet-
nimi dziećmi i kobiet 

w ciąży 
 
 

Dom wykreślony  
z niniejszego rejestru 
z dniem 1 stycznia 

2005r. 

- - -   

27. Zezwolenie na czas nieokreślo-
ny - decyzja Wojewody Lubu-
skiego Nr PS.IIJJaź/9013/3/2007 
z dnia 10 marca 2008r. 

Miasto na prawach 
powiatu - Zielona Góra 

Urząd Miejski  
ul. Podgórna 22 

65-424 Zielona Góra 
(0-68) 325-42-81 

DPS im. Jana Lem-
basa dla Komba-

tantów 
ul. Lubuska 11 
65-265 Zielona 

Góra 

Dla kombatantów,  
w tym: 

osób w podeszłym 
wieku 

osób przewlekle 
somatycznie chorych 
nieposiadających 
kombatanckich 
uprawnień 

192, w tym: 
 
162 
 
 
 
 
 
30 

- 192, w tym: 
 
162 
 
 
 
 
 
30 

  

Stan na dzień: 12 czerwca 2008r. 
 
 
 
 
______________________________________ 
*Zezwolenie zachowuje moc do dnia 31 grudnia 2010r. (art. 152 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) 
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§ 2. Ogłoszenie podlega publikacji w Dzienniku 
 

 

Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Wojewoda Lubuski 
Helena Hatka
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