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UCHWAŁA NR X/66/2011 

 RADY GMINY MANOWO 

 z dnia 29 września 2011 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez przedszkola 

prowadzone przez Gminę Manowo. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 

Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, 

poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, 

poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; 

z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 

Nr 28, poz. 146; Nr 106, poz. 675) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; zm.: Dz. U. Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; 

z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, 

poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; 

z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, 

poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, 

Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320) Rada Gminy Manowo uchwala, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się zmiany uchwały Rady Gminy Manowo Nr VI/36/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

(Dz. Urz. 71.1297 z 15 czerwca 2011 r.) w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez przed-

szkola prowadzone przez Gminę Manowo, w ten sposób, że § 5. 1. otrzymuje brzmienie: „§ 5. 1. Wyso-

kość opłaty, o której mowa w § 3 pkt za każdą rozpoczętą godzinę zajęć, po godzinie 13:00, 14:00 

i 15:00 - wynosi 0,18%, natomiast pomiędzy godz. 16:00 a 16:30 - wynosi 0,09% minimalnego wyna-

grodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagro-

dzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1673 z późn. zm.) na dany rok kalendarzowy. Za pobyt 

dzieci w godzinach rannych, przed rozpoczęciem realizacji podstawy programowej - opłata nie jest pobierana.” 
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§ 2. Uchyla się uchwałę Rady Gminy Nr IX/57/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 25 sierpnia 2011 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez przedszkola prowadzone przez 

Gminę Manowo. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Manowo. 

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

wództwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 r. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Jan Prus 
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UCHWAŁA NR X/81/11 

 RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH 

 z dnia 30 sierpnia 2011 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. 

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

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 

Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. 

Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, 

poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 

i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 

i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. 

Nr 21, poz. 113), art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 131, poz. 764), Rada Miejska w Bobolicach uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się wysokość opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących 

działalność na terenie Gminy Bobolice w kwocie pięćset złotych. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobolic 

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

wództwa Zachodniopomorskiego. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Zdzisław Czarnecki 
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UCHWAŁA NR XI/114/11 

 RADY MIEJSKIEJ W GOLENIOWIE 

 z dnia 31 sierpnia 2011 r. 

w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu opłat za używanie komunalnych lokali 

mieszkalnych oraz udzielanie innych ulg w spłacie tych należności. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 

poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, 

poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, 

poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; 
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z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; 

z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 96, poz. 620, Nr 106, poz. 675; 

z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 55 w związku z art. 59 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, 

poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, 

poz. 1726) Rada Miejska w Goleniowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się do realizacji zasady i tryb umarzania wierzytelności z tytułu opłat za używanie 

komunalnych lokali mieszkalnych oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności stanowiące Załącz-

nik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Goleniów. 

§ 3. Tracą moc: 

1) Uchwała Nr XX/227/04 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 28 kwietnia 2004 r., 

2) Uchwała Nr XLVI/566/06 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 20 września 2006 r. 

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

wództwa Zachodniopomorskiego. 

 

 Przewodniczący Rady  
 

Czesław Majdak 

 

 

Załącznik 

do uchwały Nr XI/114/11 

Rady Miejskiej w Goleniowie 

z dnia 31 sierpnia 2011 r. 

ZASADY I TRYB UMARZANIA WIERZYTELNOŚCI Z TYTUŁU OPŁAT ZA UŻYWANIE 

KOMUNALNYCH LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ UDZIELANIE INNYCH ULG W SPŁACIE 

TYCH NALEŻNOŚCI 

§ 1. Niniejsze zasady określają sposób umarzania zaległych opłat oraz udzielania innych ulg w spłacie 

należności z tytułu używania komunalnych lokali mieszkalnych, zwanych dalej lokalami, należącymi do 

Gminy Goleniów. 

§ 2. 1. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o: 

1) lokalu - należy przez to rozumieć lokal służący do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, lokal socjal-

ny i lokal zamienny opisane ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszka-

niowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, zwaną dalej ustawą o ochronie praw lokato-

rów (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zmianami), 

2) dłużniku - należy przez to rozumieć: 

a) najemcę lokalu zadłużonego; 

b) osobę, która utraciła tytuł prawny do zajmowanego lokalu w następstwie powstałych zaległości; 

c) osobę, która zamieszkiwała i pozostała w zadłużonym lokalu opuszczonym przez najemcę, lub 

pozostała w lokalu, w którego najem nie wstąpiła po śmierci najemcy; 

d) osobę stale zamieszkującą w zadłużonym lokalu zobowiązaną solidarnie z najemcą do zapłaty 

czynszu oraz innych opłat niezależnych od właściciela. 

3) opłatach za lokale - należy przez to rozumieć: 

a) czynsz najmu określony w umowie najmu, 

b) odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego, 

c) opłaty niezależne od właściciela określone w umowie najmu, 

d) odsetki za zwłokę w płatności należności, o których mowa w pkt a-c. 

4) zarządcy - należy rozumieć samorządowy zakład budżetowy lub spółkę zarządzającą komunalnymi 

lokalami w ramach umowy o zarządzanie. 

5) najniższej emeryturze - należy przez to rozumieć najniższą emeryturę określoną w komunikacie Preze-

sa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielę-

gnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent za-

mieszczonym w Monitorze Polskim, a odnoszącym się do roku, w którym dłużnik wnosi o zastoso-

wanie ulgi 
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2. Umorzenie całości lub części wierzytelności, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności, 

może obejmować: 

1) zaległość główną, 

2) odsetki, 

3) koszty dochodzenia roszczeń, 

4) pozostałe koszty wynikające z powstania zaległości. 

§ 3. 1. Zadłużenie wynikające z opłat za używanie lokalu mieszkalnego, może być umorzone w szcze-

gólności w przypadkach gdy: 

1) nastąpił zgon dłużnika, który w lokalu zamieszkiwał samotnie oraz nie posiadał majątku, z którego moż-

na by dochodzić należności, a lokal wrócił do dyspozycji Gminy Goleniów; 

2) w następstwie zaległości w opłatach za używanie lokalu mieszkalnego rozwiązano umowę najmu, 

a postępowanie w celu wyegzekwowania należności (w tym także sądowe i egzekucyjne) nie dopro-

wadzi do zaspokojenia wierzyciela; 

3) nie można ustalić tożsamości dłużnika i jego miejsca pobytu; 

4) dochód na jednego członka wieloosobowego gospodarstwa domowego nie przekracza 125% najniż-

szej emerytury i 175% tej kwoty w gospodarstwie jednoosobowym; 

5) zaistniała sytuacja losowa z przyczyn niezależnych od zamieszkujących w lokalu osób, mająca istotny 

wpływ na sytuację materialną dłużnika, potwierdzona przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej; 

6) roszczenie o zapłatę za lokal uległo przedawnieniu i windykacja z tego tytułu jest bezskuteczna; 

7) w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej 

wierzytelności, a dłużnik podjął regularne (co najmniej przez 6 m-cy) opłacanie bieżących należności; 

8) nastąpi zmiana umowy najmu lokalu mieszkalnego na umowę najmu lokalu socjalnego z inicjatywy 

Gminy; 

9) nastąpi zamiana lokalu mieszkalnego na lokal mniejszy lub o niższym standardzie z inicjatywy Gminy; 

10) zawarto ugodę w sprawie zapłaty zaległych i bieżących należności - na podstawie art. 917 Kodeksu 

cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r. ze zmianami); 

11) lokal pozostawał niezamieszkały z przyczyn leżących po stronie właściciela lokalu tj. Gminy Goleniów 

i generował koszty (np. koszty eksploatacji i funduszu remontowego na rzecz wspólnoty mieszkanio-

wej, opłaty za centralne ogrzewanie, itp.), powyżej jednego miesiąca, jeżeli zasiedlenie lokalu nie na-

stąpiło pomimo powzięcia pisemnej informacji o możliwości jego zasiedlenia. 

2. W uzasadnionych życiowych i losowych przypadkach wierzytelności z tytułu opłat za lokale mogą 

zostać umorzone w części dotyczącej wysokości kwoty należnych odsetek - pod warunkiem zawieszają-

cym przy dokonaniu jednorazowej wpłaty lub spłaty w formie uzgodnionych z wierzycielem rat obejmują-

cej 100% kwoty zadłużenia oraz terminowym opłacaniu bieżących należności z tytułu czynszu i opłat 

związanych z użytkowaniem lokalu przez okres co najmniej 6-ciu miesięcy. 

3. U dłużników, u których dochód na osobę w prowadzonym wspólnie gospodarstwie domowym nie 

przekracza najniższej emerytury, dopuszcza się dokonywanie umorzenia wierzytelności powstałych przed 

dniem 30 czerwca 2011 r. bez zachowania warunków określonych w § 3 ust. 1, w szczególności 

w następujących sytuacjach: 

1) przy spłacie 50% kwoty całkowitego zadłużenia netto umarza się 50% kwoty całkowitego zadłużenia 

netto wraz z odsetkami od całej kwoty zadłużenia; 

2) w przypadku częściowej spłaty zadłużenia umarza się równowartość 80% dokonanej wpłaty, nie 

więcej niż do wysokości zadłużenia; 

3) w przypadku dłużników odpracowujących należności umarza się każdorazowo kwotę stanowiącą 

równowartość wynagrodzenia netto, nie więcej niż do wysokości zadłużenia. 

4. Umorzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, oraz w ust. 2 i ust. 3 może być dokonane tylko je-

den raz w stosunku do dłużnika w okresie użytkowania danego lokalu. 

5. Warunkiem koniecznym do skorzystania z możliwości wskazanej w ust. 1 pkt 5 i 6 jest wyrażenie 

przez dłużnika zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w jego miejscu zamieszkania, przez 

uprawnionych do tego pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej lub Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz - 

w sytuacjach tego wymagających - dokonanie innych określonych przez organ czynności zmierzających 

do ustalenia faktycznej sytuacji materialnej, bytowej i zdrowotnej dłużnika. 
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6. Umorzenie należności, za którą odpowiedzialność solidarną ponoszą również inne osoby, może na-

stąpić tylko wtedy gdy przesłanki umorzenia zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych. 

7. Umorzenie należności, o której mowa w ust. 1 pkt 1, 3, 6, 7 następuje w trybie jednostronnego 

oświadczenia woli, natomiast umorzenie odsetek od należności następuje w formie decyzji. 

§ 4. 1. W uzasadnionych przypadkach na wniosek dłużnika zaległości z tytułu opłat za lokal mieszkal-

ny Burmistrz Gminy Goleniów może rozłożyć maksymalnie na 24 miesięczne raty tj. zawrzeć ugodę, przy 

czym stan zadłużenia obejmuje należność główną wraz z odsetkami na dzień zawarcia ugody. 

2. Jeżeli zadłużenie przekracza udokumentowane możliwości finansowe dłużnika co do spłaty zale-

głości w sposób, o którym mowa w ust. 1, Burmistrz Gminy Goleniów, może określić część zadłużenia 

jako ostatnią ratę. Po terminowej spłacie poprzednich rat wraz z bieżącym czynszem, Burmistrz Gminy 

Goleniów może zastosować wobec tej części ponownie § 4 ust. 1. 

§ 5. W uzasadnionych przypadkach losowych na wniosek dłużnika, Burmistrz Gminy Goleniów może 

odroczyć termin spłaty zaległości maksymalnie o 6 miesięcy. 

§ 6. 1. Od należności, której termin zapłaty odroczono, lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się od-

setek za zwłokę za okres od wyrażenia zgody na powyższe zasady spłaty należności do upływu terminu 

zapłaty. 

2. Odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości w stosunku do osób, co do których złożono pozew o za-

płatę lub o wydanie lokalu, nie stanowi podstawy żądania zawieszenia tego postępowania. 

§ 7. W przypadku braku terminowych opłat za używanie lokalu mieszkalnego, bądź gdy opłaty są 

wnoszone w niepełnej wysokości ustalonych rat, pozostała do spłaty należność staje się natychmiast 

wymagalna wraz z należnymi odsetkami za zwłokę, w tym również z odsetkami za okres, o którym mowa 

w § 6. Powyższa zasada obowiązuje również w przypadku nie wpłacenia w terminie dwóch kolejnych rat. 

§ 8. Zadłużenie może być umorzone: 

1) z inicjatywy Burmistrza Gminy Goleniów w przypadkach określonych w § 3 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 6, 7, 

8, 9, 10, 11; 

2) z inicjatywy zarządcy w przypadkach określonych w § 3 ust. 1 pkt 1, 3; 

3) na wniosek dłużnika w przypadkach określonych w § 3 ust. 1 pkt 4, 5, 8, 9. 

§ 9. Dopuszcza się warianty udzielenia jednorazowej pomocy dla najemców, którzy nie są w stanie 

uregulować jednorazowo zaległości wynikających z opłat za lokale a posiadają środki finansowe, umożli-

wiające bieżące dokonywanie wpłat, tj.: możliwe jest umorzenie 100% zaległości wynikających z opłat za 

używanie lokalu, jeśli gospodarstwo domowe kwalifikuje się do uzyskania dodatku mieszkaniowego. 

1) Umorzenia dokonuje się pod warunkiem zawieszającym terminowego uiszczania bieżących opłat za 

użytkowanie lokalu mieszkalnego przez okres 12 miesięcy od daty pozytywnego rozpatrzenia wnio-

sku, poprzedzonego uzyskaniem pozytywnej opinii zarządcy, Ośrodka Pomocy Społecznej w kwestii 

wiarygodności finansowej dłużnika. 

2) W przypadku umorzenia zaległości wynikających z opłat za używanie lokalu na podstawie postano-

wień ust. 1, zamiana takiego lokalu może wynikać tylko i wyłącznie z czynności podjętych z inicjaty-

wy Gminy Goleniów. 

§ 10. 1. Na wniosek dłużnika, spełniającego przesłanki udzielenia ulg, o których mowa w § 4, które-

mu z powodu zaległości wypowiedziano umowę najmu, Burmistrz Gminy Goleniów może w drodze wyjąt-

ku przywrócić czasowo tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego. 

2. W przypadku przywrócenia tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego dłużnikowi, umowa najmu 

zawierana jest na okres wskazany przez dłużnika we wniosku, w ciągu którego dłużnik zobowiązany jest 

do pokrywania wszelkich należności związanych z najmem lokalu mieszkalnego systematycznie i w kwo-

cie należnego zobowiązania. 

§ 11. Zobowiązuje się pracownika Wydziału Finansowego odpowiedzialnego za windykację należno-

ści cywilnoprawnych do składania Burmistrzowi Gminy kwartalnych sprawozdań dotyczących udzielonej 

pomocy celem zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy na rok następny. 

§ 12. 1. Osoba zainteresowana umorzeniem lub rozłożeniem na raty spłaty zaległości w opłatach z tytułu 

najmu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy składa osobiście wnio-

sek w Biurze Obsługi Interesanta lub sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Goleniów, bądź drogą pocztową 

na adres Urzędu. 

2. Rozpatrywanie wniosków następować będzie zgodnie z regułami określonymi w § 8 niniejszych zasad. 
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3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności: 

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania dłużnika; 

2) kwotę zadłużenia; 

3) informacje o sytuacji majątkowej, źródłach i wysokości dochodów dłużnika oraz osób prowadzących 

z nim wspólne gospodarstwo domowe, rodzaju i wysokości ponoszonych wydatków w gospodar-

stwie domowym oraz liczbie osób pozostających na jego utrzymaniu; 

4) przyczyny ubiegania się o umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty całości lub części wierzytelności; 

5) proponowane terminy i kwoty spłaty; 

6) uzasadnienie. 

4. Właściwy organ może wezwać do dostarczenia przez dłużnika, w terminie do 7 dni od dnia otrzy-

mania wezwania, dokumentów potwierdzających dane zawarte we wniosku. 

5. W przypadku, gdy wniosek nie spełnia wymagań o których mowa w ust. 1, właściwy organ pi-

semnie wzywa dłużnika do uzupełnienia wniosku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. 

6. Jeżeli dłużnik nie dotrzyma terminów, o których mowa w ust. 2 i 3 wniosek pozostawia się bez 

rozpatrzenia. 

7. Organ uprawniony dokonuje weryfikacji wniosku w zakresie jego kompletności. 

8. Organ uprawniony rozpatruje wniosek w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skompli-

kowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów. 
2230
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UCHWAŁA NR XI/115/11 

 RADY MIEJSKIEJ W GOLENIOWIE 

 z dnia 31 sierpnia 2011 r. 

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania. 

Na podstawie art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, 

poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881 

i Nr 149, poz. 889) Rada Miejska w Goleniowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Tworzy się odrębne obwody głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Pol-

skiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.: 

1) obwód głosowania Nr 17 obejmujący Samodzielny Publiczny Szpital Powiatowy w Goleniowie. Sie-

dzibą Obwodowej Komisji Wyborczej jest Samodzielny Publiczny Szpital Powiatowy w Goleniowie, 

ul. Nowogardzka 2; 

2) obwód głosowania Nr 18 obejmujący Zakład Karny w Goleniowie. Siedzibą Obwodowej Komisji Wy-

borczej jest Zakład Karny w Goleniowie, ul. Grenadierów 66. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Goleniów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

§ 5. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogło-

szeń na terenie Gminy Goleniów, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Gminy 

Goleniów. 

 

 Przewodniczący Rady  

 

Czesław Majdak 
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UCHWAŁA NR IX/70/2011 

 RADY MIEJSKIEJ W LIPIANACH 

 z dnia 28 września 2011 r. 

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości 

oraz zwolnień w tym podatku. 

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

jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; 

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203: z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, 

poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; 

z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; 

z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, 

poz. 679, Nr 134, poz. 777) i art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 12, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, 

poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, 

Nr 171, poz. 1016), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości: 

1. Od gruntów: 

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zaklasyfikowania w ewi-

dencji gruntów i budynków od 1 m² powierzchni - 0,76 zł 

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjnych lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 

- 4,33 zł 

3) pozostałych: 

a) od 1 m² powierzchni gruntów zabudowanych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statuto-

wej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,28 zł 

b) od 1 m² powierzchni gruntów zaklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako Bp - 0,41 zł 

c) od 1 m² powierzchni gruntów zaklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako Bp, wy-

korzystywanych wyłącznie na ogrody działkowe i przydomowe - 0,08 zł 

d) od 1 m² powierzchni gruntów pozostałych - 0,41 zł 

2. od budynków lub ich części: 

1) mieszkalnych od 1 m² powierzchni użytkowej - 0,64 zł 

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków lub ich części zajętych na 

prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m² powierzchni użytkowej: 

a) w zakresie produkcji przemysłowej i wytwórczej, w tym wydobywanie kopalin ze złóż - 19,20 zł 

b) w zakresie działalności usługowej - 19,30 zł 

c) w zakresie prowadzenia wszelkiej sprzedaży detalicznej i hurtowej - 19,40 zł 

d) pozostała działalność - 19,80 zł 

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 

siewnym od 1 m² powierzchni użytkowej - 10,24 zł 

4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 

przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m² - 4,45 zł 

5) od zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 

pożytku publicznego od 1 m² powierzchni użytkowej - 4,00 zł 

6) od pozostałych budynków: 

a) domki letniskowe od 1 m² powierzchni użytkowej - 7,36 zł 

b) garaże od 1 m² powierzchni użytkowej - 6,90 zł 

c) budynki gospodarcze na terenie miasta od 1 m² powierzchni użytkowej - 5,10 zł 

d) budynki gospodarcze na terenie wsi od 1 m² powierzchni użytkowej - 4,90 zł 

e) pozostałe budynki od 1 m² powierzchni użytkowej - 7,10 zł 
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3. od budowli: 

1) wykorzystywanych bezpośrednio do wytwarzania wody lub ciepła, rurociągów i przewodów sieci 

rozdzielczej ciepła i wody, budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków 0,25% ich 

wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lo-

kalnych 

2) pozostałych 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podat-

kach i opłatach lokalnych 

§ 2. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych na terenie sołectw w drodze 

inkasa. 

§ 3. Inkasa dokonywać będą sołtysi. 

§ 4. Ustala się prowizję za dokonywanie inkasa podatku w wysokości 8% zebranych należności. 

§ 5. Zwalnia się od podatku od nieruchomości, grunty, budynki lub ich części, budowle związane z dzia-

łalnością kulturalną oraz sportową za wyjątkiem zajętej na cele prowadzenia działalności gospodarczej. 

§ 6. Zwolnienie o którym mowa w § 5 nie obejmuje gruntów, budynków lub ich części, budowli 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipian. 

§ 8. Z dniem 31 grudnia 2011 r. traci moc uchwała Nr XXX/253/2009 Rady Miejskiej w Lipianach 

z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości 

oraz uchwała Rady Miejskiej w Lipianach Nr XXI/170/2008 z dnia 1 grudnia 2008 r. sprawie określenia 

wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po opublikowaniu jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachod-

niopomorskiego, nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości 

poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń. 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej: 

 

Adrian Kowalczyk 
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UCHWAŁA NR IX/71/2011 

 RADY MIEJSKIEJ W LIPIANACH 

 z dnia 28 września 2011 r. 

w sprawie: ustalenia stawki opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 

wynikającej z podziału nieruchomości, budowy infrastruktury technicznej. 

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

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 

Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. 

Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; 

z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 

poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, 

poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, Nr 106, 

poz. 675 zm. 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) i art. 98 ust. 4, art. 146 

ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, 

poz. 2603, zm. Dz. Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, 

poz. 1459 z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601; z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, 

poz. 1218; z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412; z 2009 r. Nr 18, poz. 100, Nr 42, poz. 335 

i 340, Nr 98, poz. 817, Nr 161, poz. 1279, Nr 161, poz. 1281, Nr 206, poz. 1590) uchwala się, co na-

stępuje: 
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§ 1. Ustala się stawkę opłaty adiacenckiej na rzecz gminy Lipiany przez właścicieli i użytkowników 

wieczystych gruntów: 

1) z tytułu podziału nieruchomości w wysokości 5% różnicy między wartością nieruchomości po podzia-

le i wartością przed podziałem geodezyjnym, 

2) z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej 

w wysokości 20% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urzą-

dzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipian. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi 

w życie w terminie 14 dni po jej ogłoszeniu. 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej: 

 

Adrian Kowalczyk 
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UCHWAŁA NR XI/77/11 

 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU 

 z dnia 26 września 2011 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 

Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, 

poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 

poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, 

poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, 

poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, 

poz. 679, Nr 134, poz. 777) w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, 

poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. 

Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, 

Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654) 

oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, 

Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. 

Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008 r. Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; 

z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 733, 

Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, 

poz. 1635; z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 225, poz. 1671; 

z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109, Nr 209, poz. 1318, Nr 209, 

poz. 1320; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 180, poz. 1109, Nr 166, 

poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652, Nr 216, poz. 1676; z 2010 r. Nr 40, poz. 230, 

Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858, Nr 142, poz. 961, Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1306; z 2011 r. 

Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 781) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr VI/38/11 z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, 

rolnego i leśnego wprowadza się następujące zmiany: 

1) W § 3 pkt 6) otrzymuje następujące brzmienie: 

„6) w sołectwie Łowicz Wałecki - sołtysa Panią Beatę Kołosowską” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego. 
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UCHWAŁA NR XI/79/11 

 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU 

 z dnia 26 września 2011 r. 

w sprawie warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Mirosławiec. 

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, 

poz. 857, Nr 151, poz. 1014) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz-

nych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, 

poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, 

poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, 

poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, 

poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, 

poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; 

z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, 

Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 117, poz. 679) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Niniejsza uchwała reguluje warunki i tryb udzielenia finansowania przez Gminę Mirosławiec 

przedsięwzięć z zakresu sportu wpływających na poprawę warunków uprawiania sportu oraz zwiększenia 

dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej. 

2. Wspieranie finansowe rozwoju sportu następuje w formie dotacji celowej, przyznawanej klubowi 

sportowemu na warunkach i w trybie określonym w uchwale. 

3. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do dotacji na wspieranie i upowszechnianie kultury fi-

zycznej udzielanych na warunkach i w trybie ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pu-

blicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.). 

§ 2. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) sporcie - należy przez to rozumieć pojęcie określone w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 

o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.). 

2) klubie sportowym - należy przez to rozumieć prowadzącą działalność w zakresie sportu osobę prawną 

utworzoną na podstawie odrębnych przepisów, a także inną jednostkę organizacyjną nie posiadającą 

osobowości prawnej, prowadzącą działalność w zakresie sportu. 

3) projekcie - należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane przez beneficjenta dotacji, które w spo-

sób bezpośredni przyczynia się do realizacji celu publicznego w zakresie poprawy warunków uprawia-

nia sportu na terenie Gminy Mirosławiec. 

4) wnioskodawcy - należy przez to rozumieć podmiot, który na warunkach i w trybie niniejszej uchwały 

złoży wniosek o udzielenie dotacji celowej na realizację projektu. 

5) dotacji - należy przez to rozumieć udzieloną na warunkach i w trybie przewidzianym w niniejszej 

uchwale dotację celową z art. 126 i art. 221 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), która jest przeznaczona na sfinansowanie lub 

dofinansowanie projektu służącego realizacji celu publicznego w zakresie rozwoju sportu. 

6) umowie - należy przez to rozumieć umowę o udzielenie dotacji zawieraną między Burmistrzem Miro-

sławca i beneficjentem. 
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7) beneficjent - należy przez to rozumieć podmiot, któremu w trybie niniejszej uchwały przyznano dota-

cję na sfinansowanie lub dofinansowanie projektu. 

8) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę i Miasto Mirosławiec. 

Rozdział 2 

Warunki i tryb otrzymania dotacji 

§ 3. 1. O dotację z budżetu Gminy mogą ubiegać się podmioty niezaliczane do sektora finansów pu-

blicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku działające na obszarze Gminy Mirosławiec. 

2. Dotacja na realizację projektu w zakresie rozwoju sportu może być przyznana przez Burmistrza Mi-

rosławca na wniosek klubu sportowego. 

3. Klub sportowy ubiegający się o dofinansowanie składa wniosek do Burmistrza Mirosławca o udzie-

lenie dotacji według załączonego wzoru wniosku, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

4. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji celowej nie jest równoznaczne z jej przyznaniem. 

5. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno - prawnych lub innych wad wniosku, Burmistrz Mi-

rosławca wyznaczy termin i wezwie wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku. 

6. Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony pozostawia się bez rozpatrzenia. 

7. Wnioski złożone po terminie wskazanym w § 7 ust. 1 nie będą uwzględniane. 

8. Przedmiotem dotacji może być projekt klubu sportowego o charakterze sportowym, obejmujący 

dofinansowanie wydatków bieżących, w szczególności z tytułu: 

1) realizacji programów szkolenia sportowego, 

2) pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych w określonej dyscyplinie sportu lub uczestnic-

twa w takich zawodach, 

3) utrzymania, lub najmu obiektów i urządzeń sportowych, 

4) zakupu sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla zawodników lub ulepszenie posiadanego 

sprzętu sportowego, 

5) organizacji imprez sportowych na terenie Gminy Mirosławiec. 

9. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane: 

1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników, 

2) transfery zawodnika z innego klubu sportowego, 

3) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika dane-

go klubu, 

4) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów warto-

ściowych oraz kosztów obsługi zadłużenia, 

5) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed podpisaniem umowy o udzie-

lenie dotacji. 

§ 4. 1. Przy ocenie złożonych wniosków bierze się pod uwagę: 

1) znaczenie zgłoszonego przedsięwzięcia dla rozwoju sportu na terenie Gminy Mirosławiec, 

2) wysokość środków budżetowych zaplanowanych na rozwój sportu w budżecie Gminy, 

3) przedstawiony kosztorys i opis przedsięwzięcia, 

4) doświadczenie w dotychczasowej współpracy z wnioskodawcą, 

2. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej przez klub sportowy. W takim 

przypadku warunkiem zawarcia umowy jest korekta kosztorysu projektu. 

§ 5. 1. Dotacja może być wypłacana jednorazowo lub w transzach, co każdorazowo regulować bę-

dzie umowa. 

2. W danym roku budżetowym klub sportowy, w trybie niniejszej uchwały, może otrzymać z budżetu 

Gminy Mirosławiec dotację na więcej niż jeden projekt, pod warunkiem, że każdy z projektów objęty bę-

dzie oddzielnym wnioskiem, umową i sprawozdaniem. 

3. Jeden projekt nie może być jednocześnie dofinansowany dotacją udzieloną na warunkach i w try-

bie niniejszej uchwały oraz dotacją udzieloną z budżetu Gminy Mirosławiec na zasadach, o których mowa 

w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

§ 6. 1. Decyzję o udzieleniu dotacji, w tym kwocie dotacji podejmuje Burmistrz Mirosławca. 

2. Otrzymanie wsparcia następuje po podpisaniu umowy o dotację. 
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§ 7. 1. Wnioski o dotację składa się w terminie do 15 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy, 

jeżeli przedsięwzięcie ma być rozpoczęte i zakończone w roku następnym, z zastrzeżeniem, że wnioski 

dotyczące 2012 r. będą składane w terminie do 14 dni od daty wejścia w życie niniejszej uchwały. 

2. W przypadku nie uchwalenia budżetu Gminy do końca grudnia roku poprzedzającego rok budżeto-

wy, wnioski rozpatrywane będą po uchwaleniu budżetu Gminy. 

3. Klub sportowy może w ciągu roku złożyć wniosek o dotację z własnej inicjatywy. 

Rozdział 3 

Umowa o dotację i rozliczenie dotacji 

§ 8. 1. Z wnioskodawcą, którego projekt uzyska dofinansowanie, Burmistrz Mirosławca zawiera umowę. 

2. Umowa, o której mowa w ust. 1 wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Umowa zawarta z klubem sportowym powinna zawierać: 

1) oznaczenie stron umowy, 

2) opis przedsięwzięcia na jakie dotacja została przyznana, 

3) wysokość przyznanej dotacji, 

4) tryb płatności, 

5) termin wykorzystania dotacji - nie dłuższy niż do dnia 15 grudnia roku kalendarzowego, na który przy-

znana jest dotacja, 

6) termin i sposób rozliczenia dotacji oraz termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji z tym, że ten 

termin nie może być dłuższy niż 15 dni od określonego w umowie dnia wykonania zadania, 

7) postanowienia przewidujące proporcjonalne zmniejszenie kwoty dotacji należnej, w przypadku zreali-

zowania projektu przy pomniejszonym zaangażowaniu zakładanych na jego finansowanie środków 

własnych, 

8) tryb kontroli wykonania i wydatkowania zadania, 

9) warunki rozwiązania umowy. 

4. Integralnym elementem umowy jest ostateczny projekt przedsięwzięcia zaakceptowany przez Bur-

mistrza Mirosławca. 

5. W treści umowy zamieszcza się postanowienia dopuszczające jej zmianę w drodze dwustronnego 

aneksu pisemnego, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy nie może powodować zwiększenia kwoty przy-

znanej dotacji, ani istotnego odstępstwa od założeń zaakceptowanego projektu przedsięwzięcia. 

6. W umowie można zawrzeć postanowienia dopuszczające możliwość dokonania w uzasadnionych 

przypadkach przesunięć do 20% pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysu przedsięwzięcia bez 

zmiany umowy. 

7. Przesunięcia pomiędzy pozycjami kosztorysu przekraczające 20% kwoty danej pozycji kosztorysu 

wymaga zmiany umowy. 

8. Podmiot otrzymujący dotację celową nie może wykorzystać środków przeznaczonych na realizację 

przedsięwzięcia na inne cele niż określone w umowie. 

§ 9. 1. Umowa o przyznaniu dotacji może być rozwiązana na mocy porozumieniu stron umowy w przy-

padku wystąpienia okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają jej 

wykonanie. 

2. W przypadku rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron, o którym mowa w ust. 1, skutki 

finansowe oraz ewentualny zwrot środków finansowych strony określają w sporządzonym protokole. 

3. Umowa może być rozwiązana przez Burmistrza Mirosławca ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 

1) wykorzystywania udzielonej dotacji celowej niezgodnie z przeznaczeniem, 

2) nieterminowego lub nienależytego wykonywania postanowień umowy, w tym w szczególności zmniej-

szenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli 

oraz oceny realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych, 

3) przekazania przez klub sportowy części lub całości dotacji celowej osobie trzeciej, pomimo, iż nie 

przewiduje tego umowa, 

4) odmowy przez klub sportowy poddania się kontroli lub w terminie określonym przez Burmistrza Miro-

sławca nie doprowadzenia do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 

5) nieprzedłożenia sprawozdania z rozliczenia dotacji. 
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4. Rozwiązując umowę Burmistrz Mirosławca określi kwotę dotacji podlegającej zwrotowi w wyniku 

stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 3, wraz z odsetkami w wysokości określonej, jak dla 

zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania dotacji z budżetu gminy, termin jej zwrotu oraz 

nazwę i numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty. 

§ 10. 1. Klub sportowy, któremu została udzielona dotacja celowa jest obowiązany do prowadzenia wy-

odrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych 

środków. 

§ 11. 1. W terminie określonym w umowie, przyznana dotacja podlega rozliczeniu finansowemu i rze-

czowemu w sprawozdaniu. 

2. Rozliczenie dokonywane jest poprzez przedłożenie do Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu prawi-

dłowo wypełnionego sprawozdania, według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały, oraz wpłat środków 

podlegających zwrotowi wraz z odsetkami, jak od zaległości podatkowych. 

3. Zakończenie umowy nastąpi z chwilą zaakceptowania przez Burmistrza Mirosławca sprawozdania, 

o którym mowa w ust. 2. 

Rozdział 4 

Kontrola realizacji wykonania zadania 

§ 12. 1. Burmistrz Mirosławca poprzez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Miro-

sławcu może kontrolować realizację projektu, w szczególności: 

1) stan realizacji projektu, 

2) efektywność i rzetelność jego wykonania, 

3) prawidłowość wykorzystania środków z budżetu Gminy Mirosławiec, 

4) prowadzenie dokumentacji księgowo rachunkowej w zakresie wykorzystania środków Gminy Miro-

sławiec. 

Rozdział 5 

Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 13. 1. Informację o wykorzystaniu dotacji celowych udzielonych podmiotom wykonującym przedsię-

wzięcia z zakresu sportu Burmistrz Mirosławca przedstawi w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu. 

2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca. 

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Zachodniopomorskiego. 
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Załącznik nr 1 

do uchwały Nr XI/79/11 

Rady Miejskiej w Mirosławcu 

z dnia 26 września 2011 r. 
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Załącznik nr 2 

do uchwały Nr XI/79/11 

Rady Miejskiej w Mirosławcu 

z dnia 26 września 2011 r. 
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UCHWAŁA NR X/060/2011 

 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM WARPNIE 

 z dnia 29 września 2011 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/045/2011 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 

w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole „Złota Rybka” w Nowym Warpnie. 

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, 

Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, 

poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, 

poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, 

poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, 

poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 148, 

poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654 i Nr 139, poz. 814), Rada Miejska 

w Nowym Warpnie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr VIII/045/2011 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie w sprawie opłat za świadczenia 

udzielane przez przedszkole „Złota Rybka” w Nowym Warpnie (Dziennik Urzędowy Województwa Za-

chodniopomorskiego Nr 94, poz. 1704) dokonuje się zmiany § 5, który otrzymuje brzmienie: „§ 5. W przy-

padku przedłużonego pobytu dziecka po zakończeniu godzin otwarcia przedszkola opłata za każdą rozpo-

czętą godzinę opieki wynosi 4 zł”. 

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

wództwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r. 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Nowym Warpnie  

 

Grzegorz Grochecki 
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UCHWAŁA NR XII/100/2011 

 RADY MIEJSKIEJ W POŁCZYNIE-ZDROJU 

 z dnia 31 sierpnia 2011 r. 

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Połczyn-Zdrój. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zmianami w 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 

Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806; w 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; w 2004 r. 

Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; w 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, 

poz. 1457; w 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; w 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 

poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; w 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; w 2009 r. Nr 52, 

poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; w 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, 

poz. 675; w 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887) oraz 

art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 

poz. 2572, ze zmianami w 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, 

poz. 2781; w 2005 r. Nr 17, poz. 41, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, 

poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; w 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; 

w 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 

i Nr 181, poz. 1292; w 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 157, poz. 1241, Nr 216, 

poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618; w 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458 i Nr 219, 
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poz. 1705; w 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 148, poz. 991 i Nr 127, poz. 857; 

w 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814 i Nr 149, poz. 887) Rada Miejska 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Pomoc socjalną przyznaje dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie-

Zdroju ze środków finansowych przewidzianych na ten cel corocznie w budżecie gminy, na podstawie 

Regulaminu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Połczynie-Zdroju. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXII/211/2008 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 25 czerwca 

2008 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów za-

mieszkałych na terenie gminy Połczyn-Zdrój (Dz. Urz. Nr 68, poz. 1482). 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Zachodniopomorskiego. 

 

 Przewodniczący Rady  

 

Franciszek Pilip 

 

 

Załącznik nr 1 

do uchwały Nr XII/100/2011 

Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju 

z dnia 31 sierpnia 2011 r. 

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom 

zamieszkałym na terenie gminy Połczyn-Zdrój. 

§ 1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być udzielana jako: 

1) stypendium szkolne, 

2) zasiłek szkolny. 

§ 2. Uprawnionymi do otrzymania stypendium szkolnego są mieszkający na terenie gminy Połczyn-

Zdrój: 

1) uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla 

dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków 

obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jed-

nak niż do ukończenia 24 roku życia, 

2) wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o któ-

rych mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym 

umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obo-

wiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, 

3) uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla 

dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, 

4) słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do 

czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. 

§ 3. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w jednej lub kilku z następujących form: 

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrów-

nawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także 

udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą; 

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników; 

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem za-

mieszkania, ale tylko w stosunku do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów na-

uczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych; 

4) świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna to za właściwe. 

§ 4. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego stanowiący Załącznik Nr 1 niniejszego regulaminu, 

składa się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju w dniach od 1 do 15 wrze-
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śnia danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kole-

giów języków obcych kolegiów pracowników służb społecznych w dniach od 1 do 15 października dane-

go roku szkolnego. 

§ 5. 1. Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w da-

nym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języ-

ków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie dłuższy niż od października do 

czerwca w danym roku szkolnym. 

2. W przypadku ucznia lub słuchacza kończącego naukę, ostatnie stypendium wypłaca się za miesiąc, 

w którym ukończył on naukę. 

§ 6. 1. Wysokość stypendium szkolnego ustala się w następujący sposób: 

1) Jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 50% kwoty kryterium dochodowego na osobę 

w rodzinie, stypendium szkolne ustala się w wysokości miesięcznej od 101% do 200% kwoty, 

o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 

(Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późniejszymi zmianami); 

2) Jeżeli dochód na osobę w rodzinie przekracza 50% do 100% kwoty kryterium dochodowego na oso-

bę w rodzinie, stypendium szkolne ustala się w wysokości miesięcznej od 80% do 150% kwoty, 

o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 

(Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późniejszymi zmianami). 

2. Stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo 

z tym, że wówczas łączną wysokość stypendium szkolnego stanowi wielokrotność wysokości miesięcznej. 

3. Stypendium szkolne, w zależności od wielkości dotacji celowej z budżetu państwa, może być 

przyznane na okres krótszy niż od września do czerwca danego roku szkolnego. 

4. Przy ustaleniu wysokości stypendium uwzględnia się sytuację materialną uczniów, wynikającą z ni-

skich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występują: bezrobocie, niepeł-

nosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło 

zdarzenie losowe. 

5. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o sty-

pendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) 

§ 7. Zasiłek szkolny przyznaje dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie-

Zdroju uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. 

§ 8. Zasiłek szkolny może być udzielony w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków 

związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub 

kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. 

§ 9. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego stanowiący załącznik Nr 2 niniejszego regulaminu, skła-

da się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju w terminie nie dłuższym niż 

dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. 

§ 10. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami). 
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UCHWAŁA NR XII/66/11 

 RADY MIEJSKIEJ W RECZU 

 z dnia 28 września 2011 r. 

w sprawie zniesienia pomnika przyrody znajdującego się w granicach administracyjnych 

Gminy Recz. 

Na podstawie art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 

z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664; z 2010 r. Nr 76, poz. 489, Nr 119, 

poz. 804; z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549), Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Znosi się pomnik przyrody: 

- buk zwyczajny (fagus silvatica) o obwodzie pnia na wysokości 1,3 m wynoszącym 445 cm, usytu-

owany na działce o nr ewid. 1/1, stanowiącej teren Nadleśnictwa Drawno, w Oddziale 27a, przy wiaduk-

cie kolejowym w Rezerwacie „Grądowe Zbocza”, obręb Wielgoszcz, Gmina Recz, ustanowiony pomni-

kiem przyrody na podstawie § 1 rozporządzenia Nr 2 Wojewody Gorzowskiego z 12 września 1990 r. 

w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Gorzowskiego z 1990 r. Nr 27, poz. 229). 

§ 2. Zniesienie pomnika przyrody następuje z uwagi na utratę wartości przyrodniczej. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza. 

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

jewództwa Zachodniopomorskiego. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Tadeusz Robaczek 
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UCHWAŁA NR X/116/2011 

 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM 

 z dnia 27 września 2011 r. 

w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych. 

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. 

Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381; z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 

i Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323; z 2010 r. 

Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13), po zasięgnięciu 

opinii Zarządu Powiatu Stargardzkiego, uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych: 

1) ul. Świętego Jana Chrzciciela biegnącą od Placu Wolności do skrzyżowania z ul. Złotników (od  

km 0+000 do km 0+261), zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) ul. Bolesława Chrobrego na odcinku od skrzyżowania z ul. Złotników do Bramy Wałowej (od 

km 0+261 do km 0+892), zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard Szczeciński. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Wiesław Masłowski 
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Załącznik nr 1 

do uchwały Nr X/116/2011 

Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim 

z dnia 27 września 2011 r. 
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Załącznik nr 2 

do uchwały Nr X/116/2011 

Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim 

z dnia 27 września 2011 r. 
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UCHWAŁA NR VI/59/11 

 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU 

 z dnia 28 września 2011 r. 

zmieniająca uchwalę w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i nieruchomości 

w drodze inkasa. 

Na podstawie art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. 

Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. 

Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 

i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, 

poz. 1461, Nr 226, poz. 1475), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym 

(Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, 

Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008 r. Nr 116, poz. 730; 

z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) Rada Miejska uchwala, co 

następuje: 

§ 1. W uchwale Nr III/21/11 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie poboru 

podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 

Nr 39, poz. 688), w § 1 w ust. 2, pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) Brudzewice - Pani Iwonie Krakowiak” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchania 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Dariusz Kurant 
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1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 

92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego 

towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 

r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 

z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania 

przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europej-

skiej - wydanie specjalne; tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.). 
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UCHWAŁA NR VI/60/11 

 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU 

 z dnia 28 września 2011 r. 

zmieniająca uchwalę w sprawie opłaty targowej. 

Na podstawie art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2010. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, 

poz. 1475) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr II/8/06 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie opłaty tar-

gowej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 118, poz. 2385) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 dodaje się pkt e w brzmieniu: „e) podczas kiermaszów - targów organizowanych pod patrona-

tem Burmistrza Suchania (niezależnie od formy czynności sprzedaży) - 1 zł” 

2) w § 5 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Opłaty można dokonać również w kasie Banku Spółdzielczego 

znajdującej się w budynku Urzędu Miejskiego w Suchaniu przy ul. Pomorskiej 72 lub dokonać wpłaty na 

konto Urzędu Miejskiego w Suchaniu: Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy O)Stargard Nr 57 9387 

1042 4206 0091 2000 0010.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchania 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Dariusz Kurant 
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1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 

92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego 

towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 

r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 

z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania 

przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europej-

skiej - wydanie specjalne; tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.). 
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UCHWAŁA NR VI/61/11 

 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU 

 z dnia 28 września 2011 r. 

w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej osobom fizycznym ze 

środków budżetu Gminy Suchań na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

oraz kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 

poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, 

poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, 

poz. 128, oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. 

Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, 

Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777), art. 221 ust. 1 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, 

poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, 
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poz. 1726) oraz art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. 

Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, 

poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, 

Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, 

poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018, Nr 152, poz. 1019, 

Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498, Nr 249, poz. 1657, 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, 

Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695) uchwala się, co następuje: 

Rozdział 1 

Zasady ogólne i kryteria udzielania dotacji celowej 

§ 1. 1. Z budżetu Gminy Suchań mogą być udzielane dotacje celowe osobom fizycznym na finanso-

wanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na terenie Gminy Suchań. 

2. Ustala się zakres inwestycji, na realizację których udzielane będą dotacje celowe: 

1) budowa przyłączy do gminnej sieci wodociągowej, 

2) budowa własnych ujęć wody na terenach, gdzie brak jest sieci wodociągowej. 

§ 2. 1. Łączną kwotę dotacji celowej w danym roku budżetowym określa każdorazowo uchwała bu-

dżetowa. 

2. Dotacja celowa może być udzielona osobom fizycznym w wysokości 50% nakładów inwestycyj-

nych, wynikających z przedłożonych rachunków lub faktur, nie więcej jednak niż 3.000,00 zł (słownie: 

trzy tysiące złoty). 

3. Dofinansowanie przysługuje jednorazowo w odniesieniu do danej nieruchomości. 

§ 3. Dotacja nie będzie udzielana w odniesieniu do nieruchomości, które są wykorzystane do prowa-

dzenia działalności gospodarczej oraz na realizację zadań związanych z prowadzeniem działalności w sek-

torze rolnym lub rybołówstwa. 

Rozdział 2 

Rozpatrywanie wniosków 

§ 4. 1. Osoby fizyczne ubiegające się o uzyskanie dotacji na zadania określone w § 1 ust. 2 składają 

pisemne wnioski do Burmistrza Suchania. 

2. Osoba fizyczna ubiegająca się o dotację celową jest zobowiązana, przed złożeniem wniosku, do 

zapoznania się z niniejszą uchwałą oraz do stosowania się do określonego w niej trybu, terminów i zasad. 

3. Wnioski o dotację celową rozpatruje się wg kolejności złożenia, nie rzadziej niż raz na miesiąc, do 

momentu wyczerpania środków finansowych przewidzianych na udzielenie dotacji w danym roku budże-

towym. Wnioski niezrealizowane w danym roku budżetowym z powodu braku środków finansowych będą 

mogły być dofinansowane w roku następnym. 

4. Wzór wniosku o przyznanie środków finansowych na budowę przyłącza do gminnej sieci wodocią-

gowej stanowi załącznik nr 1 do uchwały. Wzór wniosku o przyznanie środków finansowych do budowy 

własnego ujęcia wody stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 

5. Do wniosku należy dołączyć: 

1) kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, 

2) zgodę właściciela nieruchomości na realizację inwestycji, w przypadku gdy wnioskodawca nie jest 

właścicielem, 

3) mapę terenu z zaznaczeniem nieruchomości będącej przedmiotem wniosku, 

4) oświadczenie wnioskodawcy, że nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 

o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.). 

6. Wnioski o przyznanie dotacji rozpatruje pod względem merytorycznym i formalnym komisja powo-

łana przez Burmistrz Suchania. 

Rozdział 3 

Zawarcie umowy w sprawie udzielenia dotacji celowej. Sposób rozliczenia dotacji celowej 

i kontrola wykonanego zadania inwestycyjnego 

§ 5. 1. W przypadku przyznania dofinansowania, z wnioskodawcą zawierana jest umowa określająca 

w szczególności: 

1) przedmiot inwestycji z określeniem jej lokalizacji, 
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2) termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji, 

3) kwotę dofinansowania, 

4) warunki i termin wypłaty dofinansowania, 

5) warunki wypowiedzenia umowy, 

2. Dofinansowanie realizowane będzie zgodnie z zawartą umową po zgłoszeniu Burmistrzowi Sucha-

nia wykonania prac przez wnioskodawcę oraz udokumentowaniu kosztów realizacji inwestycji (faktury, 

rachunki). 

3. Oryginały dokumentów wnioskodawca jest zobowiązany jest przedłożyć do wglądu, w celu stwier-

dzenia zgodności kopii z oryginałem. 

4. W celu rozliczenia inwestycji Burmistrz zastrzega sobie prawo do kontroli faktycznego wykonania 

inwestycji. 

§ 6. W sprawach dotyczących rozliczania udzielonych dotacji, zwrotu dotacji wykorzystanych nie-

zgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości stosuje się przepisy usta-

wy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Suchań. 

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

wództwa Zachodniopomorskiego. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Dariusz Kurant 
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Załącznik nr 1 

do uchwały Nr VI/61/11 

Rady Miejskiej w Suchaniu 

z dnia 28 września 2011 r. 
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Załącznik nr 2 

do uchwały Nr VI/61/11 

Rady Miejskiej w Suchaniu 

z dnia 28 września 2011 r. 
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UCHWAŁA NR VI/62/11 

 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU 

 z dnia 28 września 2011 r. 

w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej osobom prowadzącym 

działalność w sektorze rolnym i rybołówstwie ze środków budżetu Gminy Suchań na zadania 

z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji 

do dofinansowania. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 

Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. 

Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. 

Nr 17, poz. 128, oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; 

z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, 

poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777), art. 221 

ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. 

Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, 

poz. 1726) oraz art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. 

Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, 

poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, 

Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, 

poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018, Nr 152, poz. 1019, 

Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498, Nr 249, poz. 1657, 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, 

Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695) uchwala się, co następuje: 

Rozdział 1 

Zasady ogólne i kryteria udzielania dotacji celowej 

§ 1. 1. Z budżetu Gminy Suchań mogą być udzielane dotacje celowe osobom prowadzącym działal-

ność w sektorze rolnym lub rybołówstwie na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospo-

darki wodnej realizowanych na terenie Gminy Suchań. 

2. Ustala się zakres inwestycji, na realizację których udzielane będą dotacje celowe: 

1) budowa przyłączy do gminnej sieci wodociągowej, 

2) budowa własnych ujęć wody na terenach, gdzie brak jest sieci wodociągowej. 

§ 2. 1. Łączną kwotę dotacji celowej w danym roku budżetowym określa każdorazowo uchwała bu-

dżetowa. 

2. Dotacja celowa może być udzielona osobom fizycznym w wysokości 50% nakładów inwestycyj-

nych, wynikających z przedłożonych rachunków lub faktur, nie więcej jednak niż 3.000,00 zł (słownie: 

trzy tysiące złoty). 

3. Dofinansowanie przysługuje jednorazowo w odniesieniu do danej nieruchomości. 

§ 3. Dotacje udzielane na podstawie niniejszej uchwały stanowić będą pomoc de minimis w rolnic-

twie lub rybołówstwie. Pomoc udzielana będzie zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) 

Nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. W sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu 

do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE seria L Nr 337 z 21 grudnia 2007 r.) i 

rozporządzenia Komisji (WE) Nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 

Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniają-

cego rozporządzenie (WE) Nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE seria L, Nr 193 z 25 lipca 2007 r.) oraz ustawy 

o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Z 2007 r. Nr 59, poz. 404 oraz 

z 2008 r. Nr 93, poz. 585 oraz z 2010 r. Nr 18, poz. 99). 

Rozdział 2 

Rozpatrywanie wniosków 

§ 4. 1. Osoby prowadzące działalność w sektorze rolnym lub rybołówstwie ubiegające się o uzyskanie 

dotacji na zadania określone w § 1 ust. 2 składają pisemne wnioski do Burmistrza Suchania. 
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2. Osoba prowadzące działalność w sektorze rolnym lub rybołówstwie ubiegająca się o dotację celo-

wą jest zobowiązana, przed złożeniem wniosku, do zapoznania się z niniejszą uchwałą oraz do stosowania 

się do określonego w niej trybu, terminów i zasad. 

3. Wnioski o dotację celową rozpatruje się wg kolejności złożenia, nie rzadziej niż raz na miesiąc, do 

momentu wyczerpania środków finansowych przewidzianych na udzielenie dotacji w danym roku budże-

towym. Wnioski niezrealizowane w danym roku budżetowym z powodu braku środków finansowych będą 

mogły być dofinansowane w roku następnym. 

4. Wzór wniosku o przyznanie środków finansowych na budowę przyłącza do gminnej sieci wodocią-

gowej stanowi załącznik nr 1 do uchwały. Wzór wniosku o przyznanie środków finansowych do budowy 

własnego ujęcia wody stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 

5. Do wniosku należy dołączyć: 

1) kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, 

2) zgodę właściciela nieruchomości na realizację inwestycji, w przypadku gdy wnioskodawca nie jest 

właścicielem, 

3) mapę terenu z zaznaczeniem nieruchomości będącej przedmiotem wniosku, 

4) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc 

oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej 

w tym okresie lub oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. 

6. Wnioski o przyznanie dotacji rozpatruje pod względem merytorycznym i formalnym komisja powo-

łana przez Burmistrz Suchania. 

Rozdział 3 

Zawarcie umowy w sprawie udzielenia dotacji celowej. Sposób rozliczenia dotacji celowej 

i kontrola wykonanego zadania inwestycyjnego 

§ 5. 1. W przypadku przyznania dofinansowania, z wnioskodawcą zawierana jest umowa określająca 

w szczególności: 

1) przedmiot inwestycji z określeniem jej lokalizacji, 

2) termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji, 

3) kwotę dofinansowania, 

4) warunki i termin wypłaty dofinansowania, 

5) warunki wypowiedzenia umowy, 

2. Dofinansowanie realizowane będzie zgodnie z zawartą umową po zgłoszeniu Burmistrzowi Sucha-

nia wykonania prac przez wnioskodawcę oraz udokumentowaniu kosztów realizacji inwestycji (faktury, 

rachunki). 

3. Oryginały dokumentów wnioskodawca jest zobowiązany jest przedłożyć do wglądu, w celu stwier-

dzenia zgodności kopii z oryginałem. 

4. W celu rozliczenia inwestycji Burmistrz zastrzega sobie prawo do kontroli faktycznego wykonania 

inwestycji. 

§ 6. W sprawach dotyczących rozliczania udzielonych dotacji, zwrotu dotacji wykorzystanych nie-

zgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości stosuje się przepisy usta-

wy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Suchań. 

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

wództwa Zachodniopomorskiego. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Dariusz Kurant 
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Załącznik nr 1 

do uchwały Nr VI/62/11 

Rady Miejskiej w Suchaniu 

z dnia 28 września 2011 r. 
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Załącznik nr 2 

do uchwały Nr VI/62/11 

Rady Miejskiej w Suchaniu 

z dnia 28 września 2011 r. 
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UCHWAŁA NR VIII/91/11 

 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

 z dnia 20 września 2011 r. 

w sprawie ustanowienia Nagrody Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego 

za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. 

Na podstawie art. 7a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadze-

niu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.), w związku z art. 14 ust. 1 

pkt 3 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1590 ze zm.), Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustanawia się nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony 

kultury, zwaną nagrodą Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. 

§ 2. Nagroda Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego jest nagrodą finansową przyznawaną 

w ramach środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Województwa. 

§ 3. Nagrody mogą być przyznawane na wniosek: 

1) instytucji kultury, 

2) szkół artystycznych, 

3) związków, fundacji i stowarzyszeń działających w sferze kultury, 

4) organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, 

5) przedstawicieli środowisk twórczych, 

§ 4. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać uzasadnienie zawierające wskazanie co naj-

mniej wojewódzkiego charakteru osiągnięcia, jego znaczenia dla kultury regionu zachodniopomorskiego i jego 

promocji. 

§ 5. Wniosek o przyznanie nagrody winien być sporządzony według wzoru określonego w Regulami-

nie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 6. Wysokość nagród zatwierdza w drodze uchwały Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. 

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

wództwa Zachodniopomorskiego. 

 

 Przewodniczący Sejmiku 

Województwa Zachodniopomorskiego  

 

Marek Tałasiewicz 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 124 – 16616 – Poz. 2244 

 

Załącznik 

do uchwały Nr VIII/91/11 

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 

z dnia 20 września 2011 r. 
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UCHWAŁA NR VIII/92/11 

 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

 z dnia 20 września 2011 r. 

w sprawie ustalenia trybu i zasad przyznawania nagród finansowych dla najlepszych 

sportowców Województwa Zachodniopomorskiego i ich trenerów za osiągnięcia sportowe. 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 214, 

poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Nr 153, poz. 1271; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 

poz. 1206; z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. 

Nr 180, poz. 1111; Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. 

Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) w związku z art. 31 ust. 1 i 35 

ust. 5 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, zmiany: Dz. U. Nr 151, 

poz. 1014) Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Niniejsza uchwała określa tryb i zasady przyznawania nagród finansowych dla najlepszych spor-

towców Województwa Zachodniopomorskiego i ich trenerów za osiągnięcia sportowe. 

2. Użyte w uchwale określenia oznaczają: 

a) sportowiec - osobę uprawiającą określoną dyscyplinę sportu, posiadającą lub nieposiadającą li-

cencję zawodnika; 

b) trener - osobę, która szkoli sportowca; 

c) nagroda - nagroda pieniężna, przyznawana sportowcowi lub trenerowi, finansowana ze środków 

budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. 

§ 2. Nagrody finansowe przyznawane są dla najlepszych sportowców Województwa Zachodniopo-

morskiego i ich trenerów, za wysokie osiągnięcia i wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnic-

twie sportowym w sportach olimpijskich. 

§ 3. 1. Za wysokie osiągnięcia sportowe uznaje się: 

1) w sportach indywidualnych: 

a) zdobycie medali igrzysk olimpijskich, 

b) zdobycie medali igrzysk paraolimpijskich, 

c) zdobycie medali Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy w kategorii seniorów, z uwzględnieniem 

sportowców niepełnosprawnych 

d) zdobycie medali na Młodzieżowych Mistrzostwach Świata, Młodzieżowych Mistrzostwach Europy, 

Akademickich Mistrzostwach Świata i Europy, Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostw 

Świata i Europy Juniorów, z uwzględnieniem sportowców niepełnosprawnych; 

2) w sportach drużynowych: 

a) zdobycie medali igrzysk olimpijskich, 

b) zdobycie medali igrzysk paraolimpijskich, 

c) zdobycie medali Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy w kategorii seniorów, z uwzględnieniem 

sportowców niepełnosprawnych, 

d) zdobycie medali na Młodzieżowych Mistrzostwach Świata, Młodzieżowych Mistrzostwach Europy, 

Akademickich Mistrzostwach Świata i Europy, Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostw 

Świata i Europy Juniorów, z uwzględnieniem sportowców niepełnosprawnych 

2. Spełnienie kryteriów, o których mowa w ust. 1, nie jest równoznaczne z otrzymaniem nagrody. 

§ 4. 1. Celem wyłonienia kandydatów do nagrody, organizacje wojewódzkie oraz kluby i stowarzysze-

nia sportowe, działające na terenie Województwa Zachodniopomorskiego, składają przez cały rok kalenda-

rzowy pisemne zgłoszenia kandydatów (od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia każdego roku - decyduje 

data wpływu do urzędu) do Wydziału Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego 

merytorycznie odpowiedzialnego za sprawy kultury fizycznej. 

2. Wzór formularza zgłoszenia, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

3. Zgłoszone kandydatury rozpatruje Komisja powołana przez Marszałka Województwa 

4. W przypadku braków formalnych zgłoszenia, Komisja wzywa zgłaszającego do ich uzupełnienia w ter-

minie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. 
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5. Członek Komisji nie może być jednocześnie kandydatem do nagrody. 

6. Komisja sporządza protokół z wyboru, podpisany przez jej członków. 

§ 5. Decyzję o przyznaniu nagród finansowych podejmuje w drodze uchwały Zarząd Województwa 

Zachodniopomorskiego, biorąc pod uwagę ocenę Komisji. Od uchwały Zarządu nie przysługuje tryb odwo-

ławczy. 

§ 6. 1. Wysokość nagrody przyznanej jednej osobie za dane osiągnięcie sportowe nie może przekro-

czyć kwoty 10 000 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 

2. Wysokość nagród finansowych w danym roku, uzależniona jest od możliwości budżetowych Wo-

jewództwa Zachodniopomorskiego. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego. 

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

wództwa Zachodniopomorskiego. 

 

 Przewodniczący Sejmiku 

Województwa Zachodniopomorskiego  

 

Marek Tałasiewicz 
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Załącznik 

do uchwały Nr VIII/92/11 

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 

z dnia 20 września 2011 r. 
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UCHWAŁA NR VIII/98/11 

 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

 z dnia 20 września 2011 r. 

w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

Na podstawie art. 18 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje: 

Przepisy ogólne 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) jednostce - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną Województwa Zachodniopomorskiego 

nie posiadającą osobowości prawnej; 

2) zbędnych składnikach majątku ruchomego - należy przez to rozumieć składniki majątku ruchomego 

Województwa Zachodniopomorskiego, które: 

a) nie są i nie będą mogły być wykorzystane w realizacji zadań związanych z działalnością jednostki 

lub, 

b) nie nadają się do dalszego użytku ze względu na zły stan techniczny, a ich naprawa byłaby nie-

opłacalna, lub, 

c) nie nadają się do współpracy ze sprzętem używanym w jednostce, a ich przystosowanie byłoby 

technicznie i ekonomicznie nieuzasadnione; 

3) zużytych składnikach majątku ruchomego - należy przez to rozumieć składniki majątku ruchomego 

Województwa Zachodniopomorskiego: 

a) posiadające wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby nieopłacalna, lub 

b) zagrażające bezpieczeństwu użytkowników lub najbliższego otoczenia, lub 

c) które całkowicie utraciły wartość użytkową, lub 

d) które są technicznie przestarzałe, a ich naprawa lub remont byłyby ekonomicznie nieuzasadnione; 

4) wartości jednostkowej składnika majątku ruchomego - należy przez to rozumieć wartość rynkową 

tego składnika ustaloną przez kierownika jednostki; 

5) kierowniku jednostki - należy przez to rozumieć kierowników jednostek o których mowa w pkt 1 ni-

niejszego paragrafu. 

Sposób gospodarowania składnikami majątku ruchomego 

§ 2. 1. Jednostka jest zobowiązana do wykorzystania składników majątku ruchomego Województwa 

dla realizacji swoich zadań statutowych oraz do gospodarowania tymi składnikami w sposób oszczędny 

i racjonalny. Jednostka jest zobowiązana do utrzymania składników majątku ruchomego w stanie niepo-

gorszonym z uwzględnieniem normalnego zużycia oraz do zapewnienia nad nimi efektywnego nadzoru. 

2. Jednostka powinna na bieżąco analizować stan majątku ruchomego z uwzględnieniem jego stanu 

technicznego oraz przydatności do dalszego użytkowania. 

3. Kierownik jednostki, w przypadku stwierdzenia w toku bieżącej działalności jednostki albo w trak-

cie inwentaryzacji prowadzonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunko-

wości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) składników majątku ruchomego, które nie są wyko-

rzystywane w realizacji zadań jednostki, lub które nie nadają się do dalszego użytku ze względu na zły 

stan techniczny lub niemożność współpracy ze sprzętem typowym albo które posiadają wady lub uszko-

dzenia, zagrażają bezpieczeństwu użytkowników lub najbliższego otoczenia, całkowicie utraciły wartość 

użytkową lub które są technicznie przestarzałe, powołuje komisję do oceny przydatności tych składników 

do dalszego użytkowania, która przedstawia propozycje dotyczące dalszego użytkowania albo zakwalif i-

kowania tych składników do kategorii majątku zużytego lub zbędnego, z przeznaczeniem do zagospoda-

rowania w sposób określony w ust. 11 - 18 

4. W skład komisji są powoływane co najmniej trzy osoby spośród pracowników jednostki. 

5. Komisja sporządza protokół przeprowadzonej oceny składników majątku ruchomego. 

6. Do protokołu, o którym mowa w ust. 5, komisja załącza wykaz zużytych i zbędnych składników 

majątku ruchomego, z propozycją sposobu zagospodarowania tych składników. 
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7. Przed wybraniem sposobu zagospodarowania składników majątku ruchomego kierownik jednostki 

ustala rynkową wartość tych składników. 

8. Wartość rynkową, o której mowa w ust. 7, określa się na podstawie przeciętnych cen stosowa-

nych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. 

9. O zakwalifikowaniu składnika majątku ruchomego do kategorii majątku zbędnego lub zużytego oraz 

o sposobie jego zagospodarowania decyduje kierownik jednostki. 

10. Jednostka zamieszcza na swojej stronie internetowej albo na stronie organu nadzorującego, w przy-

padku gdy jednostka nie posiada takiej strony, informację o zbędnych i zużytych składnikach majątku ru-

chomego. 

11. Zbędne lub zużyte składniki majątku ruchomego powierzonego jednostce mogą być przedmiotem 

sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę, nieodpłatnego przekazania innej jednostce oraz darowizny, 

z zastrzeżeniem ust. 12. 

12. Zbędne lub zużyte składniki majątku ruchomego o wartości jednostkowej przekraczającej kwotę 

3500,00 zł. brutto, mogą być przedmiotem darowizny, o ile ich sprzedaż nie dojdzie do skutku. 

13. Zużyte składniki majątku ruchomego, niezagospodarowane w sposób, o którym mowa w ust. 11, 

mogą być zlikwidowane, z zastrzeżeniem ust. 14. 

14. Zużyte składniki majątku ruchomego o wartości jednostkowej przekraczającej kwotę, o której 

mowa w ust. 12, mogą być zniszczone wyłącznie na podstawie pisemnej zgody Zarządu Województwa 

Zachodniopomorskiego. 

15. Przy gospodarowaniu zbędnymi składnikami majątku ruchomego uwzględnia się, w pierwszej ko-

lejności, potrzeby innych jednostek. 

16. Do oddania do odpłatnego korzystania na podstawie umowy najmu lub dzierżawy zbędnych lub 

zużytych składników majątku ruchomego stosuje się odpowiednio § 3 tj. przepisy dotyczące sprzedaży 

składników majątku ruchomego. 

17. Do składników majątku ruchomego, które zostały powierzone jednostce w celu prowadzenia dzia-

łalności gospodarczej polegającej na odpłatnym oddawaniu tego mienia w najem lub dzierżawę, nie stosu-

je się trybu, o którym mowa w ust. 16. 

Sprzedaż składników majątku ruchomego 

§ 3. 1. Zarząd Województwa sprzedaje składniki majątku ruchomego Województwa powierzone jed-

nostce, z tym że składniki majątku ruchomego o wartości jednostkowej przekraczającej kwotę, o której 

mowa w § 2 ust. 12, sprzedawane są w trybie przetargu, aukcji albo publicznego zaproszenia do rokowań. 

2. Przetarg albo aukcję ogłasza, organizuje i przeprowadza jednostka. 

3. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu albo aukcji wykonuje komisja przetargowa 

w składzie co najmniej 3-osobowym powołana przez kierownika jednostki spośród pracowników jednostki. 

4. Cenę wywoławczą ustala się w wysokości nie niższej niż rynkowa wartość składnika majątku rucho-

mego, a jeżeli tej wartości nie można ustalić, cena nie może być niższa od jego wartości księgowej netto. 

5. Sprzedaż w trybie przetargu albo aukcji nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej. 

6. Przedmiotem przetargu albo aukcji może być jeden lub więcej składników majątku ruchomego. 

7. W ramach jednego postępowania przetargowego można przeprowadzić jedną lub więcej aukcji. 

8. Jednostka zamieszcza ogłoszenie o przetargu albo aukcji, w którym podaje termin przeprowadzenia 

przetargu albo aukcji. 

9. Między datą ogłoszenia o przetargu albo aukcji a terminem składania ofert albo aukcji powinno upłynąć 

co najmniej 14 dni. 

10. W jednym ogłoszeniu można zamieścić informację o więcej niż jednym przetargu albo aukcji. 

11. Ogłoszenie o przetargu albo aukcji określa w szczególności: 

1) nazwę i siedzibę jednostki; 

2) miejsce i termin przeprowadzenia przetargu albo aukcji; 

3) miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego; 

4) rodzaj, typy i ilość sprzedawanych składników majątku ruchomego; 

5) wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia; 

6) w przypadku aukcji - wywoławczą cenę sprzedaży oraz minimalną wysokość postąpienia; 
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7) w przypadku przetargu: 

a) cenę wywoławczą, 

b) wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta, 

c) termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca, 

d) zastrzeżenie, że organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania 

którejkolwiek z ofert; 

8) informację o treści przepisów ust. 15 i 26-28. 

12. Ogłoszenie o przetargu albo aukcji zamieszcza się w dzienniku lokalnym oraz w miejscu publicznie 

dostępnym w lokalu jednostki, a także w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń. 

13. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się także w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie in-

ternetowej jednostki albo w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Marszał-

kowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, w przypadku gdy jednostka nie posiada takiej strony. 

14. Warunkiem przystąpienia do aukcji lub przetargu jest wniesienie wadium w wysokości od 5 do 10% 

ceny wywoławczej sprzedawanego składnika majątku ruchomego. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu 

przelewem na wskazany rachunek bankowy. 

15. Komisja przetargowa, niezwłocznie przed wywołaniem aukcji albo niezwłocznie po otwarciu ofert, 

sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości. 

16. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zo-

stanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. 

17. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny. 

18. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy: 

1) żaden z uczestników aukcji lub przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej; 

2) uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy. 

19. Aukcję prowadzi przewodniczący komisji przetargowej albo inny członek komisji wyznaczony 

przez kierownika jednostki, zwany dalej „prowadzącym aukcję”. 

20. Po otwarciu aukcji prowadzący aukcję podaje do publicznej wiadomości: 

1) przedmiot aukcji; 

2) cenę wywoławczą; 

3) termin uiszczenia ceny nabycia; 

4) zmiany w stanie faktycznym i prawnym przedmiotu aukcji, które zaszły po ogłoszeniu o aukcji; 

5) nazwy (firmy) lub imiona i nazwiska oferentów, którzy wpłacili wadium i zostali dopuszczeni do aukcji. 

21. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do przeprowadzenia aukcji. 

22. Aukcja rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej składnika majątku ruchomego przeznaczo-

nego do sprzedaży. 

23. Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywoławczej i więcej niż wysokość 

wadium. Zaoferowana cena przestaje wiązać licytanta, gdy inny licytant zaoferował cenę wyższą. 

24. Po ustaniu postąpień prowadzący aukcję, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu zamyka 

aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę. 

25. Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji. 

26. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia bądź 

w terminie wyznaczonym przez prowadzącego aukcję, nie dłuższym niż 7 dni. 

27. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje w dniu zapłacenia ceny nabycia. 

28. Komisja przetargowa sporządza z przebiegu aukcji protokół, który powinien w szczególności za-

wierać: 

1) określenie miejsca i czasu aukcji; 

2) imiona i nazwiska osób prowadzących aukcję; 

3) wysokość ceny wywoławczej; 

4) najwyższą cenę zaoferowaną za przedmiot aukcji; 

5) imię, nazwisko (firmę) i miejsce zamieszkania nabywcy lub jego siedzibę; 

6) wysokość ceny nabycia i oznaczenie kwoty, jaką nabywca uiścił na poczet ceny; 

7) wnioski i oświadczenia osób obecnych przy aukcji; 
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8) wzmiankę o odczytaniu protokołu; 

9) podpisy osób prowadzących aukcję i nabywcy lub wzmiankę o przyczynie braku podpisu. 

29. Jeżeli nabywca nie uiści ceny nabycia w terminie wskazanym, należy niezwłocznie uczynić o tym 

wzmiankę w protokole aukcji. Taką wzmiankę należy uczynić o wpłaceniu w przepisanym terminie ceny 

nabycia. 

30. Protokół, o którym mowa w ust. 29, zatwierdza Zarząd Województwa. 

31. Oferta pisemna powinna zawierać: 

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta; 

2) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty; 

3) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu; 

4) inne dane wymagane przez organizatora przetargu, określone w ogłoszeniu o przetargu. 

32. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie 

określonym w ogłoszeniu przetargu. 

33. Rozpoczynając przetarg, komisja: 

1) stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu; 

2) ustala liczbę zgłoszonych ofert oraz sprawdza wniesienie wymaganego wadium we wskazanym ter-

minie, miejscu i formie; 

3) otwiera koperty z ofertami złożone w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu przetargu. 

34. Komisja odrzuca ofertę, jeżeli: 

1) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez osobę, która nie wniosła 

wadium; 

2) nie zawiera danych, o których mowa w ust. 31, lub dane te są niekompletne, nieczytelne lub budzą 

inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę; 

3) uczestnik przetargu nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej. 

35. O odrzuceniu oferty komisja zawiadamia niezwłocznie oferenta. 

36. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu. 

37. Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę. 

38. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa postanawia 

o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji między tymi oferentami. Do takiej aukcji przepisy ust. 20-29 

stosuje się odpowiednio. 

39. W przypadku aukcji, o której mowa w ust. 38, komisja zawiadamia oferentów, którzy złożyli 

równorzędne oferty, o terminie i miejscu tej aukcji. 

40. Umowę sprzedaży w trybie przetargu uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez oferenta 

zawiadomienia o przyjęciu jego oferty. 

41. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego 

przetarg, nie dłuższym niż 7 dni. 

42. Z przebiegu przetargu sporządza się protokół. Ustępy 29-31 stosuje się odpowiednio. 

43. Jeżeli pierwszy przetarg albo aukcja nie zostaną zakończone zawarciem umowy sprzedaży, jed-

nostka ogłasza drugi przetarg albo aukcję. 

44. Drugi przetarg albo aukcję przeprowadza się po upływie miesiąca, lecz nie później niż w terminie 

sześciu miesięcy od dnia zamknięcia pierwszego przetargu albo aukcji. Cena wywoławcza w drugim prze-

targu lub aukcji może zostać obniżona, jednak nie więcej niż o połowę ceny wywoławczej z pierwszego 

przetargu albo aukcji. 

45. Na wniosek jednostki Zarząd Województwa może sprzedać, w trybie publicznego zaproszenia do 

rokowań, składniki majątku ruchomego Województwa, jeżeli: 

1) składniki te mają cechy sprzętu specjalistycznego; 

2) krąg nabywców jest ograniczony, 

3) szacunkowe koszty zorganizowania przetargu lub aukcji są większe niż cena wywoławcza składników. 

46. Do ogłoszenia o zaproszeniu do rokowań przepisy o ogłoszeniu o przetargu stosuje się odpowiednio. 
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47. Kierownik jednostki może wystąpić do wybranych podmiotów, co do których można spodziewać 

się zainteresowania sprzedawanymi składnikami majątku ruchomego, z informacją o publicznym zapro-

szeniu do rokowań. 

48. Celem publicznego zaproszenia do rokowań jest uzyskanie w drodze negocjacji z oferentami naj-

wyższej możliwej ceny za sprzedawane składniki majątku ruchomego. 

49. Rokowania prowadzi komisja w składzie co najmniej 3-osobowym, powołana przez kierownika 

jednostki spośród pracowników jednostki. 

50. Kierownik jednostki ustala zasady działania komisji do spraw rokowań. 

51. Komisja sporządza ramowy program negocjacji, w którym przedkłada do zatwierdzenia Zarządowi 

Województwa za pośrednictwem Kierownika jednostki warunki graniczne transakcji, w tym cenę wyj-

ściową (wywoławczą) i cenę minimalną, do jakiej możliwe jest obniżenie ceny w negocjacjach. Cena mi-

nimalna nie może być niższa od wartości księgowej netto. Warunki graniczne, z wyjątkiem ceny wywo-

ławczej, nie mogą być udostępnione osobom trzecim. 

52. Do komisji do spraw rokowań przepisy odnoszące się do komisji przetargowej stosuje się odpo-

wiednio. 

53. Jednostka może sprzedawać składniki majątku ruchomego o wartości jednostkowej niższej niż 

kwota, o której mowa w § 2 ust. 12, po uprzednim zamieszczeniu na okres co najmniej tygodnia ogło-

szenia, w sposób określony w § 2 ust. 10, z podaniem ceny każdego ze zbywanych składników. 

54. Jednostka może sprzedawać składniki majątku ruchomego o wartości jednostkowej niższej niż kwota, 

o której mowa w § 2 ust. 12, bez zamieszczenia ogłoszenia w sposób określony w ust. 1, jeżeli sprzeda-

wane składniki posiadają na tyle niską cenę rynkową, iż jest oczywiste, że nie uzyska się ceny wyższej. 

55. Jeżeli co najmniej dwie osoby będą zainteresowane nabyciem składnika majątku ruchomego, o któ-

rym mowa w ust. 54, jednostka jest zobowiązania do przeprowadzenia aukcji pomiędzy tymi osobami. 

56. Aukcja, o której mowa w ust. 55, może być przeprowadzona w formie elektronicznej pomiędzy 

jednostką i zainteresowanymi osobami. 

57. Z osobą, która zaoferuje najwyższą cenę w trakcie aukcji, o której mowa w ust. 56, Zarząd Wo-

jewództwa lub Kierownik jednostki działający na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd 

Województwa zawiera umowę sprzedaży składnika majątku ruchomego, o którym mowa w ust. 54. 

Przekazywanie i darowizna składników majątkowych 

§ 4. 1. Zarząd Województwa może nieodpłatnie przekazać jednostce na czas oznaczony, nieoznaczony 

albo bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu składniki majątku ruchomego Województwa, także będące w 

posiadaniu innej jednostki, z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych. 

2. Nieodpłatne przekazanie następuje na pisemny wniosek zainteresowanego złożony do Zarządu Wo-

jewództwa przez kierownika jednostki. 

3. Wniosek rozpatrywany jest w terminie do sześćdziesięciu dni od daty wpływu. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać: 

1) nazwę, siedzibę i adres jednostki występującej o nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego; 

2) informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę; 

3) wskazanie składnika majątku ruchomego, o który występuje jednostka; 

4) uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego; 

5) oświadczenie, że przekazany składnik majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu 

wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym. 

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, jednostka występująca o nieodpłatne przekazanie składnika 

majątku ruchomego załącza odpis statutu. 

6. Przekazania dokonuje się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego zawierającego: 

1) oznaczenie stron; 

2) nazwę, rodzaj i cechy identyfikujące składnik majątku ruchomego; 

3) ilość i wartość każdego składnika majątku ruchomego; 

4) niezbędne informacje o stanie techniczno-użytkowym składnika majątku ruchomego; 

5) okres, w którym składnik majątku ruchomego będzie używany przez jednostkę korzystającą; 

6) miejsce i termin odbioru składnika majątku ruchomego; 

7) podpisy z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska osób upoważnionych do podpisania protokołu. 
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7. Po sporządzeniu protokołu zdawczo-odbiorczego należy wystawić dokument PT (protokół przeka-

zania - przyjęcia środka trwałego), który służy do udokumentowania nieodpłatnego przekazania środka 

trwałego do innej jednostki. 

8. Zarząd Województwa może dokonać darowizny składnika majątku ruchomego zakładom opieki 

zdrowotnej, jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej, szkołom i placówkom oświatowym, szkołom 

wyższym, instytucjom kultury, instytucjom filmowym, klubom sportowym, stowarzyszeniom kultury fi-

zycznej i związkom sportowym, Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu i Polskiemu Komitetowi Paraolimpij-

skiemu, osobom fizycznym lub osobom prawnym prowadzącym działalność charytatywną, jednostkom 

samorządu terytorialnego, jednostkom badawczo-rozwojowym lub innym jednostkom organizacyjnym 

prowadzącym badania naukowe lub prace rozwojowe, jeżeli może być przez te podmioty wykorzystany 

przy realizacji ich zadań statutowych. 

9. Składniki majątku ruchomego stanowiące zabytki, w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami, przekazuje się w formie darowizny państwowym lub samorządowym instytucjom 

kultury. 

10. Do darowizny, o której mowa w ust. 7-8, przepisy ust. 2-5 stosuje się odpowiednio. 

11. Wartość składnika majątku ruchomego, przekazywanego w trybie opisanym w ust. 1-6 niniejsze-

go paragrafu, określa się według wartości początkowej. 

12. Wartość składnika majątku ruchomego, darowanego podmiotom wskazanym w ust. 7-8, określa 

się według wartości księgowej. 

13. Odbiór składnika majątku ruchomego następuje na koszt podmiotu, któremu przekazano lub da-

rowano ten składnik majątku. 

Likwidacja 

§ 5. 1. Likwidacji zużytych składników majątku ruchomego dokonuje się w trybie sprzedaży na su-

rowce wtórne albo poprzez zniszczenie, w przypadku gdy ich sprzedaż na surowce wtórne nie doszła do 

skutku lub była bezzasadna. 

2. Składniki majątku ruchomego, które były wykorzystywane do wykonywania czynności operacyj-

nych przez podmioty upoważnione do wykonywania tych czynności, mogą być zniszczone bez próby 

sprzedaży, nieodpłatnego przekazania, darowizny lub sprzedaży na surowce wtórne. 

3. Zniszczenia dokonuje komisja likwidacyjna w składzie co najmniej 3-osobowym powołana przez 

kierownika jednostki spośród pracowników jednostki. 

4. Z czynności zniszczenia komisja sporządza protokół zawierający następujące dane: 

1) datę zniszczenia; 

2) nazwę, rodzaj i cechy identyfikujące składnik majątku ruchomego; 

3) przyczynę zniszczenia; 

4) podpisy z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska osób upoważnionych do podpisania protokołu. 

5. Dokumentem potwierdzającym likwidację środka trwałego jest dokument LT (dowód likwidacji środ-

ka trwałego). 

Przepisy końcowe 

§ 6. 1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Zachodniopomorskiego. 

 

 Przewodniczący Sejmiku 

Województwa Zachodniopomorskiego  

 

Marek Tałasiewicz 
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SPRAWOZDANIE 

 BURMISTRZA WOLINA 

z wykonania budżetu Gminy Wolin za rok 2010. 
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