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UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 12 maja 2005 r.
w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w
poszczególnych okresach roku szkolnego
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1590 ze zm.),
art. 42 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela (t.j. z
2003 r. Dz. U. Nr 118, poz. 1112 ze zm.) Sejmik Województwa Dolnośląskiego
uchwała, co następuje:
§1
Ustala się szczegółowe zasady rozliczania tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, zwanych dalej nauczycielami, zatrudnionych w oświatowych
jednostkach organizacyjnych Samorządu Województwa
Dolnośląskiego, zwanych dalej jednostkami, dla których
ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
§2
Przepisy uchwały stosuje się do nauczycieli szkół, placówek, zakładów kształcenia nauczycieli, młodzieżowych
ośrodków wychowawczych, dla których ustalony plan
zajęć wynikający z planów nauczania lub organizacji
pracy jednostek jest różny w poszczególnych okresach
roku szkolnego i spowodowany jest: przerwami w realizacji zajęć dydaktycznych, wynikającymi z organizacji
pracy tej jednostki, stosownie do obowiązujących planów
nauczania i organizacji roku szkolnego oraz realizacji
własnych programów dydaktyczno-wychowawczych, w
szczególności:
 odbywania praktyk zawodowych i zajęć praktycznych
przez uczniów/słuchaczy,
 organizacji wymian międzyszkolnych, „zielonych szkół
” itp.,
 wcześniejszego zakończenia zajęć w ostatnich klasach odpowiednich typów szkół.
§3
W przypadkach, o których mowa w art. 42 ust. 5b ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst
jednolity
z
2003
r.
Dz.
U.
Nr
118,
poz. 1112 ze zm.), z przyczyn określonych w § 1 niniejszego załącznika, dyrektorzy szkół (w tym szkół specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej) i placówek, młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz zakładów
kształcenia nauczycieli opracowują szczegółowe roczne
harmonogramy godzin dydaktycznych do zrealizowania w
każdym tygodniu nauki przez nauczycieli, dla których
ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, w taki sposób, aby średni wymiar
zajęć nauczyciela, stosownie do jego pensum, był zgodny z postanowieniami art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela i
przepisami, o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty
Nauczyciela. Szczegółowe harmonogramy pracy stano-

wią podstawę do rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć tych nauczycieli.
1. Harmonogramy, o którym mowa w ust. 1, powinny być
opracowane wraz z arkuszem organizacyjnym na dany rok szkolny i podane poszczególnym nauczycielom
do wiadomości przed rozpoczęciem roku szkolnego.
2. Dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze
zajęć, realizujących różny wymiar zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego, w umowie o pracę
określa się poszczególne okresy realizowanego wymiaru zajęć.
§4
Dla nauczycieli, którym w planie organizacyjnym na dany
rok szkolny, w trybie § 2 przydzielono liczbę godzin zajęć
większą niż tygodniowy obowiązkowy ustalony wymiar
zajęć, godziny przekraczające ten wymiar są godzinami
ponadwymiarowymi w rozumieniu odrębnych przepisów.
§5
Przydzielone w planie organizacyjnym godziny zajęć,
niezrealizowane przez nauczyciela z powodu choroby lub
przyczyn leżących po stronie pracodawcy, niewymienionych w § 1 niniejszego załącznika, traktuje się dla rocznego rozliczenia godzin, jak zrealizowane godziny zajęć.
§6
W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy
przed upływem roku szkolnego, na który został ustalony
różny plan zajęć, rozliczenie z przydzielonych
w planie organizacyjnym godzin zajęć następuje z datą
ustania stosunku pracy, z tym że za wszystkie przepracowane miesiące, bez względu na wymiar zrealizowanych zajęć, przysługuje nauczycielowi prawo do wynagrodzenia zasadniczego oraz za zrealizowane w okresie
zatrudnienia godziny ponadwymiarowe, ustalone w oparciu o odrębne przepisy.
§7
Traci moc uchwała nr 1602/01 Zarządu Województwa
Dolnośląskiego z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć
jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
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§8
PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi
Województwa Dolnośląskiego.

RADOSŁAW PARDA

§9
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2005 r.

2941
UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 12 maja 2005 r.
w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela,
w tym również nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli w systemie kształcenia na odległość, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy
obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym
wymiarze godzin, bibliotekarzy w zakładach kształcenia i doskonalenia
nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów, bibliotekarzy bibliotek
pedagogicznych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych
zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1590 ze zm.),
art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela (t.j. z
2003 r. Dz. U. Nr 118, poz. 1112 ze zm.) Sejmik Województwa Dolnośląskiego
uchwała, co następuje:
§1
Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć
nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42
ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, w tym również nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli w systemie kształcenia
na odległość, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych, bibliotekarzy w zakładach kształcenia i doskonalenia nauczycieli, pedagogów,
psychologów, logopedów, zatrudnionych w szkołach,
placówkach, zakładach kształcenia i placówkach doskonalenia nauczycieli, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, szkołach specjalnych przy zakładach opieki
zdrowotnej, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w
kształceniu zaocznym i systemie kształcenia na odległość.

ciela”, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, ustala
się według następujących norm:

Lp.

Stanowisko

1
1.

2
Nauczyciele zatrudnieni w nauczycielskich kolegiach języków obcych
Nauczyciele zatrudnieni w szkołach
i placówkach prowadzący gimnastykę korekcyjną
Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi,
nauczyciele orientacji przestrzennej i
nauczyciele usprawniania widzenia,
a także inni specjaliści prowadzący
zajęcia specjalistyczne zatrudnieni w
szkołach
i placówkach, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, szkołach
specjalnych przy zespołach opieki
zdrowotnej
Nauczyciele bibliotekarze zatrudnieni
w bibliotekach pedagogicznych

2.

3.

§2
1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami
albo na ich rzecz przez nauczycieli niewymienionych
w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –
Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr
118, poz. 1112 ze zm.), zwanej dalej „Kartą Nauczy-

4.

Tygodniowa liczba
godzin
obowiązkowego
wymiaru zajęć
dydaktycznych,
wychowawczych,
opiekuńczych
3
15
18

22

35
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2. Przez zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami, albo na ich rzecz przez nauczycieli wymienionych w ust. 1 pod lp. 3, należy rozumieć zajęcia
grupowe i indywidualne, wynikające z realizacji zadań
diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych, profilaktycznych, korekcyjnych i rewalidacyjnych.

2. Każdą godziną zajęć wymienionych w ust. 1 pkt 1
i pkt 3, faktycznie realizowanych w niedziele i święta –
liczy się za 2 godziny zajęć.
3. Dla celów obliczania obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dydaktycznych przez godzinę ćwiczeń
i konsultacji należy rozumieć jednostkę 45 minut,
przez godzinę zajęć praktycznych – jednostkę
55 minut, a przez godzinę pozostałych zajęć –
60 minut.
4. Rozliczenie godzin zajęć dydaktycznych nauczyciela
zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych w kształceniu zaocznym następuje w
każdym semestrze. W okresie semestru nauczyciel
obowiązany jest zrealizować połowę rocznego wymiaru godzin zajęć, za podstawę rozliczenia przyjmuje
się, według zapisów w dzienniku lekcyjnym, odbyte
godziny zajęć, godziny usprawiedliwionej nieobecności w pracy i godziny niezrealizowane z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.
5. Odbyte godziny zajęć wymienionych w ust. 1 oraz
godziny zajęć wynikające z planu nauczania, lecz niezrealizowane z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, przekraczające połowę rocznego wymiaru, są
godzinami ponadwymiarowymi.

§3

§5

Obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin w
kształceniu zaocznym oraz w systemie kształcenia na
odległość wynosi rocznie:
 w zaocznych kolegiach nauczycielskich – 450 godzin,
 w zaocznych nauczycielskich kolegiach języków obcych – 360 godzin,
 w pozostałych szkołach i placówkach 648 godzin.

1. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze, realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin, ustala się według przedmiotu, dla którego
wymiar jest korzystniejszy, jeżeli nauczyciel naucza
tego przedmiotu co najmniej w połowie obowiązkowego wymiaru.
2. Zasady określone w ust. 1 dotyczą również nauczycieli zobowiązanych do pracy w innej szkole w celu
uzupełnienia obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych.
3. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela
wlicza
się
również
godziny
nadzorowania
i przeprowadzania egzaminów dojrzałości.
4. Zasady określone w ust. 3 stosuje się odpowiednio do
dyrektorów szkół oraz innych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, jeżeli czynności
związane z nadzorowaniem pisemnych egzaminów
dojrzałości i przeprowadzaniem egzaminów ustnych
przekraczają obowiązujący ich wymiar zajęć.

cd. tabeli
1
5.

6.

7.

8.

2
Nauczyciele  konsultanci zatrudnieni w placówkach doskonalenia nauczycieli
Nauczyciele  doradcy metodyczni
zatrudnieni w ramach dodatkowej
umowy o pracę w placówkach doskonalenia nauczycieli
Nauczyciele  specjaliści językowi
zatrudnieni w pracowniach doskonalenia językowego nauczycielskich
kolegiów języków obcych
Nauczyciele  bibliotekarze zatrudnieni w zakładach kształcenia
i doskonalenia

3
35

35

30

30

§4
1. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w kształceniu zaocznym oraz w systemie kształcenia na odległość zalicza
się:
1) godziny wykładów, konsultacji, ćwiczeń, zajęć
praktycznych i konwersatoriów,
2) faktycznie zrealizowane godziny,
a) poprawiania i oceniania pisemnych prac kontrolnych i egzaminacyjnych (z wyjątkiem egzaminów
wstępnych,
z
nauki
zawodu,
z przygotowania zawodowego, dyplomowych i
dojrzałości), licząc poprawienie 3 prac za 1 godzinę zajęć,
b) innych zajęć pedagogicznych realizowanych
z uczniami/słuchaczami przez pełnozatrudnionego nauczyciela w formach przez niego obranych i udokumentowanych w wymiarze nieprzekraczającym 50 godzin rocznie; dla nauczycieli niepełnozatrudnionych wymiar tych
zajęć ulega stosownemu zmniejszeniu,
3) godziny nadzorowania i przeprowadzania egzaminów dojrzałości,
4) godziny przeprowadzenia egzaminów ustnych
(z wyjątkiem wstępnych, z nauki zawodu,
z przygotowania zawodowego i dyplomowych) w
wymiarze ustalonym przez dyrektora szkoły.

§6
Traci moc uchwała nr 1600/01 Zarządu Województwa
Dolnośląskiego z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie zasad
rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy –
Karta Nauczyciela, w tym również nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze
godzin, pedagogów, psychologów, bibliotekarzy bibliotek
pedagogicznych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym z
wyłączeniem obowiązkowego tygodniowego wymiaru
godzin dla stanowisk nauczycielskich określonych w tabeli  liczba porządkowa 1 i 3 w § 1 załącznika nr 1 do
wyżej
wymienionej
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do końca roku

§7
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi
Województwa Dolnośląskiego.

§8
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2005 r.
PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
RADOSŁAW PARDA

2942
UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 12 maja 2005 r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, placówkach, młodzieżowych
ośrodkach wychowawczych, zakładach kształcenia i placówkach doskonalenia nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Samorząd
Województwa Dolnośląskiego, oraz szczegółowych zasad zwalniania od
obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1590 ze zm.)
i art. 42 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela (t.j. z
2003 r. Dz. U Nr 118, poz. 1112 ze zm.) Sejmik Województwa Dolnośląskiego
uchwała, co następuje:
§1

§2

Ustala się zasady udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów i innych nauczycieli, którym powierzono stanowiska
kierownicze w szkołach (w tym szkołach specjalnych przy
zakładach opieki zdrowotnej), placówkach, zakładach
kształcenia i placówkach doskonalenia nauczycieli, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, zwanych dalej
zakładami pracy, dla których organem prowadzącym jest
Samorząd Województwa Dolnośląskiego.

Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w zakładach pracy, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, o liczbę godzin zajęć stanowiącą
różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym
wymiarem zajęć a wymiarem określonym w następującej
tabeli:

Lp.
1
1.

Stanowisko kierownicze
2
dyrektor szkoły (zespołu), z wyłączeniem: szkoły specjalnej w zakładzie opieki zdrowotnej, szkoły medycznej i zespołu szkół, w skład którego wchodzi szkoła medyczna,
o liczbie:
 do 4 oddziałów
 od 5 do 6 oddziałów
 od 7 do 8 oddziałów
 od 9 do 16 oddziałów
 17 i więcej oddziałów
wicedyrektor szkoły/zespołu, (z wyłączeniem: szkoły specjalnej w zakładzie opieki
zdrowotnej, szkoły medycznej i zespołu szkół, w skład którego wchodzi szkoła medyczna), o liczbie:
 od 7 do 8 oddziałów
 od 9 do 16 oddziałów
 17 i więcej oddziałów

Tygodniowy wymiar zajęć
3

12
10
8
5
3

12
9
7

cd. tabeli
1

2

3
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7.

8.
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dyrektor zakładu kształcącego nauczycieli, liczącego:
 do 5 oddziałów
 od 6 do 11 oddziałów
 12 i więcej oddziałów
wicedyrektor, kierownik praktyki pedagogicznej w zakładzie kształcenia nauczycieli
kierownik specjalności w zakładzie kształcenia nauczycieli
opiekun grupy w zakładzie kształcenia nauczycieli

6
4
3
6
8
10

kierownik: warsztatu szkolnego (szkolenia praktycznego) we wszystkich typach szkół
zastępca kierownika warsztatu szkolnego (szkolenia praktycznego) we wszystkich
typach szkół
kierownik pracowni (laboratorium) lub innej równorzędnej jednostki

4
6
8

dyrektor specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego
wicedyrektor specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego liczącego:
 od 71 do 200 wychowanków
 powyżej 200 wychowanków
kierownik internatu w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, liczącym:
 do 70 wychowanków
 powyżej 70 wychowanków
dyrektor bursy szkolnej, liczącej:
 do 140 wychowanków
 od 141 do 200 wychowanków
 powyżej 200 wychowanków
wicedyrektor bursy szkolnej, liczącej powyżej 200 wychowanków
kierownik internatu (bursy) liczącego:
 do 140 wychowanków (słuchaczy)
 od 141 do 200 wychowanków (słuchaczy)
 powyżej 200 wychowanków (słuchaczy)
zastępca kierownika internatu liczącego powyżej 200 wychowanków (słuchaczy)
dyrektor zespołu szkół, w skład którego wchodzi szkoła medyczna lub dyrektor szkoły
medycznej,
 do 6 oddziałów
 od 7 i więcej oddziałów
wicedyrektor zespołu szkół, w skład którego wchodzi szkoła medyczna lub wicedyrektor szkoły medycznej,
 do 6 oddziałów
 od 7 i więcej oddziałów
dyrektor młodzieżowego ośrodka wychowawczego:
przy liczbie do 50 nieletnich (wg stanu na 1 września)
powyżej 50 nieletnich (wg stanu na 1 września)
wicedyrektor młodzieżowego ośrodka wychowawczego
dyrektor zespołu szkół specjalnych, szkoły specjalnej przy zakładzie opieki zdrowotnej:
przy liczbie do 50 dzieci objętych opieką wychowawczą (wg bieżącej sprawozdawczości GUS)
powyżej 50 dzieci objętych opieką wychowawczą (wg bieżącej sprawozdawczości
GUS)
kierownik wychowania w zespole szkół specjalnych, szkole specjalnej przy zakładzie
opieki zdrowotnej.

§3
W uzasadnionych przypadkach można zwolnić dyrektora
zakładu pracy od obowiązku realizacji tygodniowego
wymiaru godzin zajęć, jeżeli warunki funkcjonowania
zakładu pracy powodują znaczne zwiększenie zadań
dyrektora.
§4
Nauczyciele, którym powierzono stanowiska kierownicze
mogą realizować większą, niż określona w § 2, liczbę
godzin, jednak zwiększenie nieprzekraczające rozmiaru
§6
Traci moc uchwała nr 1601/01 Zarządu Województwa
Dolnośląskiego z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie zasad

4
8
6
10
8
10
8
6
10
12
10
8
12

5
4
5
4
6
4
8

8
4
10

zniżki nie stanowi godzin ponadwymiarowych w rozumieniu innych przepisów.
§5
Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 odnosi się również
do nauczycieli, zajmujących stanowiska kierownicze w
zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.
udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, placówkach, zakładach kształcenia i doskonalenia nauczycieli,
dla których organem prowadzącym jest Samorząd Woje-
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wództwa Dolnośląskiego oraz szczegółowych zasad
zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
§7

Poz. 2942 i 2943

łączeniem § 4, który będzie obowiązywał od nowego roku
szkolnego 2005/2006.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi
Województwa Dolnośląskiego.
§8

PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r. z wy-

RADOSŁAW PARDA

2943
UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 24 czerwca 2005 r.
w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu przygotowania
„Zintegrowanego Programu Wojewódzkiego na lata 20072013”
Na podstawie art. 12a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (t.j. z 2001 Dz. U. Nr 142, poz. 1590 ze zm.), dążąc do realizacji Strategii Rozwoju Województwa, Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwala, co następuje:
§1
W związku z rozpoczęciem prac nad kolejnym okresem
programowym 20072013 dotyczącym uzyskania wsparcia ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
jak również Budżetu Państwa na zadania związane z
rozwojem regionalnym przyjmuje się:
1. Zasady opracowania „Zintegrowanego Programu Wojewódzkiego na lata 20072013”;
2. Tryb i harmonogram przygotowania „Zintegrowanego
Programu Wojewódzkiego na lata 20072013”.
§2
1. „Zintegrowany Program Wojewódzki na lata
20072013” wynikać będzie z zapisów „Strategii
Rozwoju Województwa Dolnośląskiego”, a także brać
pod uwagę zapisy dokumentów i wytycznych Rządu
RP oraz Komisji Europejskiej.
2. W związku z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.
U. Nr 116, poz. 1206) „Zintegrowany Program Wojewódzki na lata 20072013” będzie podstawą dla Zarządu
Województwa
do
przygotowania
i przedstawienia Radzie Ministrów projektu regionalnego programu operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 20072013, o którym mowa w art.
17 ust. 1 pkt 2 ustawy o Narodowym Planie Rozwoju.
§3
„Zintegrowany Program Wojewódzki na lata 20072013”
będzie zawierał następujące części:
§5
Harmonogram prac nad przygotowaniem „Zintegrowanego Programu Wojewódzkiego na lata 20072013” oraz
ostateczny termin ich zakończenia prac uzależniony jest
od przygotowania i przyjęcia Narodowego Planu Rozwoju
20072013 oraz przygotowania i przyjęcia przez Rząd

1. Wprowadzenie;
2. Diagnozę aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej
województwa;
3. Informację na temat wykorzystania pomocy publicznej
uzyskanej przez region, przede wszystkim ze środków
unijnych;
4. Syntezę strategii rozwoju województwa;
5. Priorytety i działania realizowane w ramach programu
wojewódzkiego;
6. Szacunkowy procentowy plan finansowy w podziale
na priorytety i działania;
7. Rozwiązania w zakresie systemu wdrażania programu;
8. Załączniki.
§4
Określa się następujące etapy przygotowania „Zintegrowanego Programu Wojewódzkiego na lata 20072013”:
1. Etap pierwszy – określenie diagnozy sytuacji oraz
przygotowanie syntezy strategii rozwoju województwa;
2. Etap drugi – zdefiniowanie priorytetów oraz działań;
3. Etap trzeci – określenie wskaźników monitoringu na
poziomie priorytetów oraz działań;
4. Etap czwarty – dokonanie procentowego podziału
środków finansowych pomiędzy priorytety i działania;
5. Etap piąty – przedstawienie rozwiązania w zakresie
wdrażania programu;
6. Etap szósty – podjęcie uchwały przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego.
RP i Komisję Europejską innych niezbędnych dokumentów związanych z rozwojem regionalnym.
§6
Zarząd Województwa realizuje obowiązek współpracy z
podmiotami wymienionymi w art. 12 ustawy z dnia 5
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czerwca 1998 r. z późn. zm. o samorządzie województwa
poprzez:
1. Konsultacje dokumentu z Regionalnym Komitetem
Sterującym ds. Rozwoju Regionu.
2. Opublikowanie projektu „Zintegrowanego Programu
Wojewódzkiego na lata 20072013” na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego i wyłożenie go do wglądu w siedzibie
Urzędu Marszałkowskiego oraz ogłoszenie o tym fakcie w prasie regionalnej.

Poz. 2943 i 2944

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi
Województwa Dolnośląskiego.
§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

§7

RADOSŁAW PARDA

2944
UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 24 czerwca 2005 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/410/2004 Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego
do 2020 r.
Na podstawie art. 12a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) Sejmik Województwa
Dolnośląskiego uchwala, co następuje:
§1

§2

W załączniku nr 2 do uchwały nr XXXIII/410/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 listopada
2004 roku w sprawie zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego
do 2020 roku zmienić brzmienie:
1. w wierszu 8, w kolumnie „Wyszczególnienie” „Pierwsze czytanie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii
Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku”,
2. w wierszu 9, w kolumnie „Wyszczególnienie” „Drugie
czytanie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku”,
3. w wierszu 9, w kolumnie „Termin” „Do 30 listopada
2005 roku”,
4. w wierszu 10, w kolumnie „Termin” „Po przyjęciu
uchwały w sprawie Strategii Rozwoju Województwa
Dolnośląskiego do 2020 roku”.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi
Województwa Dolnośląskiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
RADOSŁAW PARDA

2945
UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 24 czerwca 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypen-
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Poz. 2945

diów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
prowadzonych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego
Na podstawie art. 18 pkt 19a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1590 ze zmianami), Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w
sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 20042006 (Dz. U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1745) i Rozporządzenia Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 20042006
(Dz. U. z 2004 r. Nr 200, poz. 2051) Sejmik Województwa Dolnośląskiego
uchwala, co następuje:
§1
Uchwala się Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w następującym
brzmieniu:
REGULAMIN
PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW NA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
PROWADZONYCH PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans
edukacyjnych przyznawanych w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, finansowanych ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa.
Rozdział I
Postanowienia ogólne
Art. 1
Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
a) „obszary wiejskie” – tereny położone poza granicami
administracyjnymi miast, miasta do 5 tys. mieszkańców, miasta do 20 tys. mieszkańców, o ile nie mają
szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą,
b) „trudna sytuacja materialna” – definicja sytuacji rodziny o dochodzie w przeliczeniu na osobę lub osoby
uczącej się nie wyższym niż kwota uprawniająca do
uzyskania świadczeń rodzinnych zapisana w ustawie
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz.
U.
Nr
228,
poz.
2255)
z uwzględnieniem progu dochodu w przeliczeniu na
osobę określonym dla danego województwa w Ramowym Planie Realizacji Działania przez Instytucję
Wdrażającą,
c) „Instytucja Wdrażająca”  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,
d) „jednostka wdrażająca” – Wydział Edukacji i Nauki
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,
e) „Organ Prowadzący” – Samorząd Województwa Dolnośląskiego,
f) „beneficjent ostateczny” – uczeń szkoły ponadgimnazjalnej.
Art. 2
1. W celu wyrównywania szans edukacyjnych, uczniom
z terenów wiejskich przyznawane będą stypendia na
podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej kończącej się egzaminem maturalnym.

2. Działanie 2.2. ZPORR obejmuje następujące placówki
oświatowe, których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego:
a) Liceum Profilowane w Zespole Szkół Społeczno-Socjalnych w Lubinie,
b) Liceum Ogólnokształcące Szkoły Mistrzostwa
Sportowego w Kolarstwie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy,
c) Liceum Profilowane w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Dzieci Niesłyszących we Wrocławiu,
d) Liceum Ogólnokształcące w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Dzieci Niesłyszących we Wrocławiu,
e) Technikum w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
Dzieci Niewidomych we Wrocławiu,
f) Liceum Ogólnokształcące w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Dzieci Niewidomych we Wrocławiu,
g) Technikum Technologii Żywności w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach,
h) Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego w
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach,
i) Liceum Profilowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach,
j) Technikum Agrobiznesu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach
k) Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego w
Zespole Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie,
l) Technikum Mechaniczne w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie,
m) Technikum Agroturystyki w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie,
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n) Liceum Profilowane w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie.
Art. 3
1. Wnioski o przyznanie stypendiów wraz z wymaganymi
załącznikami uczniowie szkół wymienionych w art. 2
składają w miejscu wyznaczonym przez dyrektora
szkoły.
2. Sprawdzone pod względem formalnym przez koordynatora szkolnego wnioski przedłożone zostają dyrektorowi szkoły do oceny merytorycznej po czym ustalana jest ostateczna lista stypendystów, w ramach środków przyznanych szkole na ten cel.
3. Dyrektor szkoły, po zatwierdzeniu listy stypendystów,
przekazuje ją do Instytucji Wdrażającej.
4. Dyrektor jednostki wdrażającej zatwierdza ostateczne
listy stypendystów przekazane przez dyrektorów szkół
wymienionych w art. 2.
R o z d z i a ł II
Formy pomocy
Art. 4
1. Stypendia będą przekazywane na cele szczegółowo
określone w ust. 2 niniejszego artykułu.
2. Stypendia mogą być przekazane na całkowite lub
częściowe pokrycie kosztów dotyczących:
a) zakwaterowania w bursie, internacie lub na stancji,
b) posiłków w stołówce szkoły, internatu lub prowadzonej przez inny podmiot,
c) zakupu podręczników i słowników do nauki w szkołach ponadgimnazjalnych,
d) transportu do i ze szkoły środkami komunikacji
zbiorowej,
e) innych wydatków wymaganych obligatoryjnie przez
szkołę, wprowadzonych zarządzeniem dyrektora
lub innego właściwego organu szkoły.
3. Decyzję o wyborze rodzaju świadczeń podejmują
stypendyści.
R o z d z i a ł III
Zasady i warunki przyznawania stypendium
Art. 5
1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
a) rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkołach
ponadgimnazjalnych, kończących się egzaminem
maturalnym,
b) mieszkają na wsi lub w miejscowości do 5.000
mieszkańców lub też w miejscowości do 20.000
mieszkańców, o ile w tej miejscowości nie ma
szkół ponadgimnazjalnych publicznych kończących
się maturą lub szkół specjalnych kończących się
maturą,
c) pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się
nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania
świadczeń rodzinnych zapisana w Ustawie z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z 2003 r.), czyli nie wyższym niż 504 zł netto lub 583 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orze-
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czeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o
umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
2. Maksymalna kwota stypendium wynosi 2500 zł rocznie.
3. Stypendium przyznawane jest na okres pobierania
nauki w roku szkolnym, nie dłużej niż 10 miesięcy.
4. Przekazywania i rozliczania stypendiów dokonuje
szkoła, do której uczęszcza beneficjent ostateczny.
R o z d z i a ł IV
Tryb i zasady rozpatrywania wniosków stypendialnych
Art. 6
1. Warunkiem ubiegania się przez ucznia o przyznanie
stypendium jest:
a) złożenie wniosku do szkoły o przyznanie stypendium według wzoru stanowiącego załącznik nr 1
do niniejszego Regulaminu,
b) dołączenie do wniosku oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu,
udokumentowanego odpowiednimi zaświadczeniami lub orzeczeniami o dochodach. Wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu na
osobę w rodzinie lub dochodu osoby uczącej się
wynika z § 2 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia MGPiPS z
5 marca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania
w
sprawach
o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2004 r. Nr 45,
poz. 433),
c) dołączenie do wniosku kserokopii dowodu osobistego jako potwierdzenie miejsca zameldowania
(potwierdzona za zgodność z oryginałem przez
osobę zajmującą się w szkole weryfikacją formalną
wniosków) lub zaświadczenia o zameldowaniu z
biura meldunkowego w przypadku osób nieposiadających dowodu osobistego.
2. Wniosek składa się w terminie podanym przez szkołę.
3. Szkoła w terminie do 10 dni roboczych sprawdza prawidłowość złożonych wniosków.
4. Szkoła, w której uczeń pobiera naukę, zawiadomi
rodziców lub opiekunów prawnych ucznia o przyznaniu stypendium poprzez dostarczenie zawiadomienia
według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
5. Szkoła, do której uczęszcza uczeń, podpisuje z rodzicami lub opiekunami prawnymi ucznia Umowę przekazywania stypendium na dany rok szkolny, według
wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego
Regulaminu.
Rozdział V
Przekazywanie stypendiów
Art. 7
1. Stypendia mogą być przekazywane w formie: rzeczowej (np. zakup podręczników i in.), dofinansowania
opłat między innymi za zakwaterowanie, wyżywienie,
bursę, internat lub refundacji kosztów poniesionych
wcześniej
przez
ucznia
związanych
z pobieraniem nauki.
2. W przypadku refundacji wydatków uczeń jest zobowiązany do przedstawiania dokumentów potwierdza-
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jących poniesienie danego wydatku (oryginalne dokumenty księgowe: faktury, rachunki, imienne bilety
miesięczne). Wydatek ten może być wyłącznie związany z kosztami wymienionymi w art. 4 ust. 2 i poniesiony w racjonalnej wysokości w stosunku do powszechnie występujących cen.
3. Decyzję o wyborze formy przekazywania stypendium
podejmuje uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni).
R o z d z i a ł VI
Instytucje prowadzące obsługę finansową programu
stypendialnego
Art. 8
Obsługę finansową programu stypendialnego dla szkół,
których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego, prowadzi jednostka wdrażająca.
Art. 9
1. Samorząd Województwa Dolnośląskiego upoważnia
dyrektorów placówek wymienionych w art. 2
ust. 2 do:
a) rekrutacji stypendystów,
b) przekazywania stypendiów,
c) rozliczania otrzymanych środków finansowych,
d) przechowywania oryginalnej dokumentacji związanej z projektem,
e) prowadzenia sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych.
2. Jednostka wdrażająca odpowiada za:
a) przekazywanie wszelkich informacji i wytycznych
otrzymanych z Instytucji Zarządzającej i Instytucji
Wdrażającej,
b) rozliczanie zbiorcze ostatecznych beneficjentów
projektu,
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c) przekazywanie środków finansowych do placówek
objętych programem,
d) przygotowywanie dokumentacji dotyczącej min.
rozliczenia przekazanych placówkom środków finansowych,
e) monitoring projektu, przechowywanie dokumentacji
związanej z programem,
f) nadzór nad szkołami w zakresie realizacji zadań
związanych z projektem,
g) współpracę z innymi wydziałami Instytucji Wdrażającej.
R o z d z i a ł VII
Postanowienia końcowe
Art. 10
1. Wypłacania stypendium zaprzestaje się, gdy stypendysta:
a) powtarza rok nauki, chyba że wynika to z przyczyn
zdrowotnych, potwierdzonych przez szkołę,
b) przerwał naukę w szkole,
c) został skreślony z listy uczniów,
d) przestał spełniać kryteria wymienione w art. 5 ust.
1.
2. Stypendysta w terminie 7 dni zawiadamia szkołę
o niespełnianiu warunków przyznania stypendium.
3. W przypadkach wypłacenia stypendium po terminie
wystąpienia zdarzeń wymienionych w ust. 1, stypendysta zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych rat
stypendium na konto wskazane przez szkołę.
Art. 11
Stypendia przyznaje się w ramach środków finansowych
przeznaczonych na ten cel w budżecie Działania 2.2
„Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy
stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

Załącznik nr 1 do regulaminu
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Załącznik nr 3 do regulaminu
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Załącznik nr 4 do regulaminu
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§2
Ujęte w regulaminie formy pomocy oraz kryteria przyznawania stypendiów wynikają z zapisów dla Działania 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, które zostały zawarte w Zintegrowanym Programie
Operacyjnym Rozwoju Regionalnego, Uzupełnieniu Programu ZPORR oraz Ramowym Planie realizacji Działania 2.2.
obowiązującego w danym roku.
§3
Środki finansowe na realizację Działania, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.
§4
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Województwa Dolnośląskiego.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2005 r.

PRZEWODNICZACY SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
RADOSŁAW PARDA
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2946
UCHWAŁA RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie ustanowienia dorocznej nagrody Starosty Wałbrzyskiego za
osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i
ochrony
kultury oraz szczegółowych zasad, trybu jej przyznawania
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art.7a ustawy
z dnia 25 października 1992 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 13, poz.123 z późn. zm.) Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje:
§1

§7

Ustanawia się doroczną nagrodę Starosty Wałbrzyskiego
indywidualną
lub
zbiorową
za
osiągnięcia
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i
ochrony kultury dla osób prawnych i fizycznych,
a także innych podmiotów.

1. Wniosek o przyznanie nagrody winien zawierać:
1) dane osobowe kandydata (kandydatów) do nagrody lub nazwę podmiotu i jego adres,
2) informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej
działalności lub informacje dotyczące osiągnięcia,
za które nagroda ma być przyznana,
3) uzasadnienie wniosku.
2. Wniosek należy składać do dnia 30 września każdego roku w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego
w Wałbrzychu.
3. W razie stwierdzenia braków formalnych we wniosku
wnioskodawca jest zobowiązany
w terminie
7 dni od dnia powiadomienia do ich usunięcia.
4. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
1) złożenia po terminie,
2) cofnięcia przez wnioskodawcę,
3) rezygnacji kandydata,
4) jeżeli nie usunięto braków formalnych w wyznaczonym terminie.
5. Złożone wnioski opiniuje Komisja Oświaty, Kultury
i Promocji Powiatu.
6. Wzór wniosku stanowi załącznik do uchwały.

§2
Nagroda Starosty Wałbrzyskiego w dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury zwana
dalej
Nagrodą
przyznawana
jest
corocznie
w formie pieniężnej
w szczególności za działania
w sferze:
1) rozwoju i zachowania lokalnej kultury, jej najcenniejszych wartości i tradycji,
2) twórczości artystycznej, profesjonalnej i amatorskiej,
3) edukacji kulturalnej,
4) nowatorskich rozwiązań organizacyjnych, związanych
z kulturą i jej upowszechnianiem,
5) ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
6) obejmującej całokształt działalności w upowszechnianiu i promocji kultury.
§3
Nagroda przyznawana jest uchwałą Zarządu Powiatu
Wałbrzyskiego.
§4
Ustala się wielkość nagrody:
a) indywidualnej do kwoty 1.000 zł,
b) zbiorowej do kwoty 3.000 zł.
§5
1. Nagroda za całokształt działalności i promocji kultury
może być przyznana tylko jeden raz.
2. Każdy spośród nominowanych do nagrody może
otrzymać tylko jedną nagrodę za to samo osiągnięcie
w danym roku.
§6
Wniosek o przyznanie nagrody o której mowa w § 2 mogą składać:
1) organizacje pozarządowe,
2) instytucje kultury,
3) szkoły wyższe,
4) jednostki samorządu terytorialnego,
5) stowarzyszenia zawodowe, twórcze i kulturalne lub
ich związki,
6) Komisja Oświaty, Kultury i Promocji Powiatu.

§8
Informacje o możliwości składania wniosków oraz
o przyznanych nagrodach ogłaszane będą w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych Starostwa Powiatowego.
§9
Środki finansowe na przyznawane Nagrody zostają
uwzględnione w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy dla działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
§ 10
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu
Wałbrzyskiego.
§ 11
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
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STANISŁAW KUŹNIAR
Załącznik do uchwały Rady Powiatu
Wałbrzyskiego z dnia 30 czerwca
2005 r. (poz. 2946)
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2947
UCHWAŁA RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie ustanowienia dorocznych nagród i wyróżnień Starosty Wałbrzyskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu oraz
szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz jej wysokości
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku art.
28 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr
81, poz.889 z późn. zm.) Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje:
§1
Ustanawia się doroczne nagrody i wyróżnienia Starosty
Wałbrzyskiego za wybitne osiągnięcia we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym albo w uznaniu
za całokształt działalności w dziedzinie kultury fizycznej
i sportu.
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-10/395/05 z dnia 2 sierpnia 2005 r. stwierdzono nieważność § 1 we fragmencie „albo w uznaniu za
całokształt działalności”)
§2
Nagrody i wyróżnienia Starosty Wałbrzyskiego przyznaje
się corocznie osobom prawnym i fizycznym za wybitne
osiągnięcia we współzawodnictwie międzynarodowym
lub krajowym albo w uznaniu za całokształt działalności w
dziedzinie kultury fizycznej i sportu w następujących kategoriach:
1) nagrody i wyróżnienia
Starosty Wałbrzyskiego
w kategorii Najlepszych Sportowców,
2) nagrody i wyróżnienia Starosty Wałbrzyskiego
w kategorii Najlepszych Młodych Sportowców,
3) nagrody i wyróżnienia Starosty Wałbrzyskiego
w kategorii Najlepszych Sportowców Niepełnosprawnych,
4) nagrody i wyróżnienia Starosty Wałbrzyskiego
w kategorii Najlepszych Trenerów,
5) nagrody i wyróżnienia Starosty Wałbrzyskiego za
całokształt działalności w zakresie kultury fizycznej,
6) nagrody i wyróżnienia Starosty Wałbrzyskiego
w kategorii Najlepszego Zespołu.
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-10/395/05 z dnia 2 sierpnia 2005 r. stwierdzono nieważność § 2 we fragmencie „osobom prawnym”, „albo w uznaniu za całokształt działalności”).
§3
1. Nagrody przyznawane są w formie pieniężnej, nieprzekraczającej kwoty:
a) do 1.000 złotych w poszczególnych kategoriach
indywidualnych,
b) do 3.000 złotych dla Zespołu.
2. Wyróżnienia przyznawane są w formie statuetek
i dyplomów.
§4
Nagrody i wyróżnienia przyznawane są uchwałą Zarządu
Powiatu Wałbrzyskiego.
§5

1. Nagroda i wyróżnienie za całokształt działalności w
dziedzinie kultury fizycznej i sportu może być przyznana tylko jeden raz.
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-10/395/05 z dnia 2 sierpnia 2005 r. stwierdzono nieważność § 5 ust. 1).
2. Każdy spośród nagrodzonych może otrzymać tylko
jedną nagrodę lub wyróżnienie za to samo osiągnięcie w danym roku.
§6
1. Wniosek o przyznanie nagrody czy wyróżnienia,
o której mowa w § 2, mogą składać działające na terenie Powiatu Wałbrzyskiego stowarzyszenia kultury
fizycznej lub ich związki.
2. Wniosek o przyznanie nagrody czy wyróżnienia winien zawierać:
1) dane osobowe kandydata (kandydatów) do nagrody lub nazwę podmiotu i jego adres,
2) informacje dotyczące wnioskodawcy,
3) dane dotyczące całokształtu działalności lub informacje o osiągnięciu, za które nagroda ma być
przyznana,
4) uzasadnienie wniosku.
3. Wniosek należy składać do dnia 30 listopada każdego
roku w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w
Wałbrzychu.
4. W razie stwierdzenia braków formalnych we wniosku
wnioskodawca jest zobowiązany w terminie
7 dni od dnia powiadomienia do ich usunięcia.
5. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
1) złożenia po terminie,
2) cofnięcia przez wnioskodawcę,
3) rezygnacji kandydata,
4) jeżeli nie usunięto braków formalnych w wyznaczonym terminie.
6. Złożone wnioski opiniuje Komisja Oświaty, Kultury
i Promocji Powiatu.
7. Wzór wniosku stanowi załącznik do uchwały.
§7
Informacje o możliwości składania wniosków oraz
o przyznanych nagrodach ogłaszane będą w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych Starostwa Powiatowego.
§8
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Środki finansowe na przyznawane nagrody i wyróżnienia
zostają uwzględnione w uchwale budżetowej Powiatu
Wałbrzyskiego na dany rok budżetowy dla działu 926
Kultura Fizyczna i Sport.

Poz. 2947
§ 10

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§9
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu
Wałbrzyskiego.

PRZEWODNICZACY
RADY POWIATU
STANISŁAW KUŹNIAR
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Poz. 2947
Załącznik do uchwały Rady Powiatu
Wałbrzyskiego z dnia 30 czerwca 2005 r.
(poz. 2947)

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 148

– 13857 –

Poz. 2947

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 148

– 13858 –

Poz. 2948

2948
UCHWAŁA RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XIX/74/04 Rady Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie regulaminu przyznawania
i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych
dla studentów
Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)
Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje:
§1

§3

W uchwale nr XIX/74/04 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z
dnia 17 listopada 2004 roku w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie
szans edukacyjnych dla studentów, załącznik nr 2 do
uchwały otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do uchwały.
§2

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2005 r.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu
Wałbrzyskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
STANISŁAW KUŹNIAR
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Poz. 2948
Załącznik do uchwały Rady Powiatu
Wałbrzyskiego z dnia 30 czerwca 2005 r.
(poz. 2948)
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2949

Poz. 2948
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Poz. 2949 i 2950

UCHWAŁA RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/15/05 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z
dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych oraz
placówkach opiekuńczo-wychowawczych podległych Powiatowi Wałbrzyskiemu
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art.
30 ust. 1, 6 i 6a oraz art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 118,
poz. 1112 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181), Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala,
co następuje:

§1

§2

W uchwale nr XXIII/15/05 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z
dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach oświatowych oraz placówkach
opiekuńczo-wychowawczych podległych Powiatowi Wałbrzyskiemu wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) za prowadzenie zajęć dydaktycznych w klasach
łączonych w szkołach podstawowych specjalnych
– 10% wynagrodzenia zasadniczego”,
2) w § 2 ust. 2 pkt 8b otrzymuje brzmienie:
„b) placówkach opiekuńczo-wychowawczych –
11% wynagrodzenia zasadniczego”.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu
Wałbrzyskiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwo Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2005 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
STANISŁAW KUŹNIAR

2950
UCHWAŁA RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr XX/83/04 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia
25 listopada 2004 roku w sprawie przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą, będących jednostkami organizacyjnymi
Powiatu Wałbrzyskiego
Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje:
§1
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W uchwale nr XX/83/04 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z
dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie przyznawania i
stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą, będących jednostkami organizacyjnymi Powiatu Wałbrzyskiego, załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku do uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu
Wałbrzyskiego.
§3

Poz. 2950

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2005 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
STANISŁAW KUŹNIAR
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Poz. 2950
Załącznik do uchwały Rady Powiatu
Wałbrzyskiego z dnia 30 czerwca
2005 r. (poz. 2950)
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Poz. 2951

2951
UCHWAŁA RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXI/94/04 Rady Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą, niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych, dotowanych przez Powiat Wałbrzyski
Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje:
§1

§3

W uchwale nr XXI/94/04 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z
dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie
szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą, niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dotowanych przez Powiat Wałbrzyski, załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie
jak w załączniku do uchwały.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2005 r.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu
Wałbrzyskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
STANISŁAW KUZIAR
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Poz. 2951
Załącznik do uchwały Rady Powiatu
Wałbrzyskiego z dnia 30 czerwca
2005 r. (poz. 2951)
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Poz. 2952

2952
UCHWAŁA RADY MIASTA ZGORZELEC
z dnia 30 maja 2005 r.
w sprawie zmian do Statutu Miasta Zgorzelec
Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22, art. 40 ust. 1
i 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 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, Nr 167, poz. 1759) Rada Miasta Zgorzelec
uchwala, co następuje:
§1
W uchwale nr 64/03 Rady Miejskiej w Zgorzelcu
z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu Miasta Zgorzelec opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 124 z dnia 12 sierpnia 2003 r.,
poz. 2224, zmienionego uchwałą nr 93/03 Rady Miasta
Zgorzelec z dnia 22 września 2003 r. w sprawie zmian do
statutu Miasta Zgorzelec opublikowaną w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 194 z dnia
10
października
2003
r.,
poz. 2769, uchwałą nr 167/04 Rady Miasta Zgorzelec z
dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian do Statutu Miasta Zgorzelec opublikowaną w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Dolnośląskiego
Nr
97,
poz. 1723 z dnia 27 maja 2004 r. i uchwałą
nr 254/05 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 21 marca 2005 r.
w sprawie zmian do Statutu Miasta Zgorzelec opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 69, poz. 1460 z dnia 20 kwietnia 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 5 w ust.1 wprowadza się pkt 5 w brzmieniu:
„5) logo miasta Zgorzelec.”;
2) wprowadza się § 5a w brzemieniu:
„1. Miasto posiada „Hejnał Miasta Zgorzelec”, którego
zapis nutowy zawiera załącznik nr 3a do Statutu.
2. Zasady wykorzystania hejnału określa Rada odrębną uchwałą.
3. Hejnał podlega ochronie prawnej.
4. Zgodę na używanie hejnału w obrocie wyraża
Burmistrz”.
3) w załączniku nr 2 do Statutu wprowadza się § 5
w brzmieniu:
„Logo miasta Zgorzelec  znak graficzny  Logo prezentuje dwubarwny niebiesko-biały wizerunek stylizowanego mostu opartego na przęśle utworzonym z litery „l” napisu Zgorzelec.”;

4) w załączniku nr 3 do Statutu § 1 ust. 3 otrzymuje
brzmienie:
„3. Na używanie herbu, loga i barw miasta przez inne
podmioty niż Gmina zgodę wyraża Burmistrz.”;
5) w załączniku nr 3 do Statutu wprowadza się § 5
w brzmieniu:
„Logo miasta Zgorzelec służy celom identyfikacyjnym,
popularyzatorskim
oraz
promocyjno-reklamowym miasta Zgorzelec.”;
§2
Znak graficzny loga miasta Zgorzelec stanowi załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały.
§3
Załącznik nr 3a do Statutu stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały
§4
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Zgorzelec do opracowania i ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Miasta Zgorzelec.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
MAREK WOLANIN
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Poz. 2952
Załącznik nr 1 do uchwały Rady
Miasta Zgorzelec z dnia 30 maja
2005 r. (poz. 2952)
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady
Miasta Zgorzelec z dnia 30 maja
2005 r. (poz. 2952)
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2953
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE
z dnia 22 czerwca 2005 r.
zmieniająca uchwałę nr 246/XXX/05 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia
30 marca 2005 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Nowa Ruda na lata 20052009
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity 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) oraz art. 21 ust. 1 pkt
1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity z 2005 r.,
Dz. U. Nr 31, poz. 266) Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala:
§1
W § 1 uchwały nr 246/XXX/05 Rady Miejskiej w Nowej
Rudzie z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Miejskiej Nowa Ruda na lata 2005–2009, dokonuje się następujących zmian:
1) W rozdziale II Definicje dotychczasowy punkt
5 otrzymuje nr 4, zaś dotychczasowy pkt 10 otrzymuje
nr 5.
2) Rozdział IV Zasady polityki czynszowej otrzymuje
następujące brzmienie:
„Wysokość czynszu w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład gminnego zasobu będzie podnoszona o nie więcej niż 10% w stosunku rocznym począwszy od dnia 1 stycznia 2006 r. Oznacza to, że w poszczególnych latach stawka czynszu (podstawowa,
średnia i za lokale socjalne) osiągnie co najmniej poziom wskazany poniżej. Do kalkulacji przyjęto zasadę,
iż stosunek stawki czynszu podstawowego do stawki
czynszu
średniego
i stawki czynszu w lokalach socjalnych pozostanie na
niezmienionym poziomie w stosunku do danych
z 2004 r.
1. Rok bazowy 2004 r.:
2
1) podstawowa stawka czynszu 2,79 zł za 1 m powierzchni lokalu,
2) średnia stawka czynszu 1,88 zł za 1 m2 powierzchni lokalu (67,4% stawki podstawowej),
2
3) stawka czynszu za 1 m powierzchni lokalu socjalnego 0,56 zł (20,1% stawki podstawowej),
2. Maksymalna podstawowa stawka czynszu za lokal
mieszkalny:
1) rok 2005  2,79 zł,
2) rok 2006  3,07 zł,
3) rok 2007  3,38 zł,
4) rok 2008  3,72 zł,
5) rok 2009  4,09 zł.
3. Maksymalna średnia stawka czynszu za lokal mieszkalny:
1) rok 2005  1,88 zł,
2) rok 2006  2,07 zł,
3) rok 2007  2,28 zł,
4) rok 2008  2,50 zł,
5) rok 2009  2,76 zł.

4. Maksymalna stawka czynszu w lokalach socjalnych:
1) rok 2005  0,56 zł,
2) rok 2006  0,62 zł,
3) rok 2007  0,68 zł,
4) rok 2008  0,75 zł,
5) rok 2009  0,82 zł.
Suma stawek czynszowych za lokal w danym roku nie
może łącznie przekroczyć 3,5% wartości odtworzeniowej tego lokalu, obliczonej zgodnie z zasadami
obowiązującymi w ostatnim miesiącu roku poprzedniego.
5. Ustala się następujące 4 grupy czynników obniżających podstawową stawkę czynszu i następującą skalę
obniżek:
1) Grupa I
a) brak w lokalu centralnego ogrzewania zasilanego z kotłowni lokalnej –10%,
b) brak w lokalu łazienki – 10%,
c) brak w lokalu gazu z sieci – 5%,
d) brak w lokalu instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej  10%,
e) w.c. na korytarzu – 5%,
f) w.c. poza budynkiem – 10%,
g) kuchnia bez naturalnego oświetlenia – 5%,
h) lokal w budynku przeznaczonym do rozbiórki –
10%,
i) lokal, w którym występują wady techniczne obniżające jego wartość użytkową – 10%.
2) Grupa II
a) położenie budynku w strefie III  5%,
b) położenie budynku w strefie IV  10%,
c) podział Miasta na strefy określa odrębna
uchwała Rady Miejskiej.
3) Grupa III
a) lokal położony w suterynie – 10%,
b) lokal położony na parterze lub na poddaszu –
5%,
c) lokal posiadający wspólną łazienkę, kuchnię,
w.c. lub przedpokój z innym lokalem – 5%,
d) lokal położony powyżej piątej kondygnacji bez
windy – 5%.
4) Grupa IV
a) lokal w budynku pochodzącym sprzed
1945 r. – 10%,
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b) lokal w budynku pochodzącym z lat 19451950
– 5%.
6. Wskazane powyżej obniżki sumuje się, przy czym
suma obniżek nie może przekroczyć 60% stawki podstawowej czynszu.
7. W lokalach mieszkalnych o powierzchni ponad
80 m2 stosowany jest czynsz wolny (rynkowy). Fakt
ten pominięto przy dalszych kalkulacjach dotyczących
wpływów z czynszów za lokale mieszkalne.
3) W rozdziale VIII Źródła finansowania gospodarki
mieszkaniowej w kolejnych latach  przychody osiągane w latach 2005–2007 z tytułu najmu lokali oraz z
tytułu ich sprzedaży
a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„Przedstawiona poniżej kalkulacja uwzględnia
sprzedaż lokali oraz maksymalny ustalony w Rozdziale IV wzrost stawki czynszu. Kalkulacja zakłada, iż podwyżka czynszu na dany rok wchodzi w
życie zawsze w dniu 1 stycznia danego roku, zaś
sprzedaż wszystkich lokali zaplanowana na dany
rok następuje w dniu 30 czerwca tego roku. Są to
kwoty przypisu czynszowego, zaś w kosztach
utrzymania zasobu uwzględnione zostały straty
związane z nieściągalnością czynszów i opłat za
media.
1. rok 2005 r. – 3.886.559 zł,
2. rok 2006 r.  4.160.027 zł,
3. rok 2007 r. – 4.484.256 zł,
4. rok 2008 r.  4.823.741 zł,
5. rok 2009 r. – 5.240.072 zł.”
b) punkt 9 otrzymuje brzmienie:
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„Miasto w poszczególnych latach objętych niniejszym programem osiągnie łączne wpływy z czynszów za lokale (bez uwzględnienia nieściągalności
czynszów i przy założeniu maksymalnego dopuszczalnego w świetle rozdziału IV wzrostu czynszów
za lokale mieszkalne) oraz z ich sprzedaży, w następującej wysokości:
1) łączne wpływy z czynszów za lokale:
a) rok 2005 – 5.324.063 zł,
b) rok 2006 – 5.629.086 zł,
c) rok 2007 – 5.984.431 zł,
d) rok 2008 – 6.354.308 zł,
e) rok 2009 – 6.800.006 zł,
2) łączne wpływy z tytułu sprzedaży lokali:
a) 2005 r. – 868.000 zł,
b) 2006 r. – 688.000 zł,
c) 2007 r. – 652.000 zł,
d) 2008 r. – 616.000 zł,
e) 2009 r. – 580.000 zł.
§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Nowa Ruda.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
BOŻENA BEJNAROWICZ

2954
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE
z dnia 22 czerwca 2005 r.
zmieniająca uchwałę nr 174/XXII/04 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia
30 czerwca 2004 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie i nadania jej statutu
Na podstawie art. 5b ust. 3 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. 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 Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) Rada Miejska
w Nowej Rudzie uchwala:

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 148

– 13876 –

§1
1. W § 8 ustęp 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Rada wybiera każdego członka Prezydium w odrębnym głosowaniu, bezwzględną większością
składu Rady przy obecności przynajmniej połowy
składu Rady w głosowaniu tajnym. Prezydium
wybierane jest w okresie nie mniejszym niż 14
dni, a nie dłuższym niż 30 dni od daty wejścia w
życie wyników wyborów do Rady.”
2. W § 44 ustęp 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Miasto Nową Rudę dzieli się na okręgi wyborcze.
Wykaz okręgów znajduje się w załączniku
nr 1.”
3. W § 44 ustęp 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Z każdego okręgu wyborczego wybieranych jest
trzech Radnych.”

Poz. 2954

4. Załącznik nr 1 do uchwały nr 174/XXII/04 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie, otrzymuje brzmienie określone
w załączniku do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Nowa Ruda.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
BOŻENA BEJNAROWICZ

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie z dnia 22 czerwca 2005 r.
(poz. 2954)
Wykaz okręgów wyborczych w Nowej Rudzie
w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej
Nr i zasięg okręgu wyborczego
1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w budynkach przy ul. Zdrojowisko 23,
57-401 Nowa Ruda
2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w budynkach przy ul. M. Kopernika 8,
57-400 Nowa Ruda
3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w budynkach przy ul. Stara Droga 4,
57-401 Nowa Ruda
4. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. H Sienkiewicza
ul. Os. Piastowskie 17,
57-400 Nowa Ruda
5. Gimnazjum nr 1 im. Zjednoczonej Europy
ul. M. Kopernika 46,
57-400 Nowa Ruda
6. Gimnazjum nr 2
ul. Akacjowa 8,
57-402 Nowa Ruda
7. Miejski Zespół Szkół nr 1
ul. Stara Droga 39,
57-401 Nowa Ruda
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2955
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH
z dnia 23 czerwca 2005 r.
w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2005–2009
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3 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, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.
1203) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1, ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266) Rada Miejska
w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Przyjmuje się wieloletni program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Kąty Wrocławskie
na lata 2005–2009.
2. Program poddawany będzie stałej aktualizacji
w okresach nie dłuższych niż dwa lata.
3. Celem programu jest określenie podstawowych kierunków działania Gminy w gospodarowaniu zasobem
mieszkaniowym.
R o z d z i a ł II
Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych
latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe
lokale mieszkalne
§2
Wielkość zasobu mieszkaniowego.
1. Mieszkaniowy zasób Gminy Kąty Wrocławskie, objęty
programem, tworzą lokale położone w budynkach
stanowiących w całości własność Gminy oraz lokale
położone w budynkach stanowiących współwłasność
Gminy i innych podmiotów, tj. osób fizycznych i prawnych.
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-6/393/05 z dnia 29 lipca 2005 r.
stwierdzono nieważność § 2 ust. 1).
2. Zasób mieszkaniowy Gminy Kąty Wrocławskie według
stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku stanowi 387 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej ok.
2
17.050 m . Lokale te znajdują się w 123 budynkach.
W 36 budynkach stanowiących własność Gminy znajduje się 150 lokali mieszkalnych, a w 88 budynkach
stanowiących współwłasność Gminy i innych osób
(tzw. budynkach wspólnotowych) znajduje się 237 lokali mieszkalnych.
3. Zasób lokali socjalnych na dzień 31 grudnia 2004 r.
tworzy 1 lokal.
§3
Stan techniczny.
1. Stan techniczny zasobu na podstawie dokonywanych
w ostatnich latach przeglądów wskazuje, że budynki

mieszkalne będące w 100% własnością Gminy należą
do najstarszych w Gminie Kąty Wrocławskie. Średni
wiek tych budynków wynosi ok. 100 lat, a stopień zużycia przekracza 60%.
2. Wśród 36 budynków stanowiących wyłączną własność Gminy 4 jest w stanie technicznym wymagającym kapitalnego remontu, a 3 w stanie nakazującym
dokonanie ich rozbiórki.
3. Łącznie zasób Gminy stanowi 75% budynków wybudowanych przed rokiem 1900, 20% między rokiem
1901 a 1945 i 5% po 1945.
4. Na terenie Gminy do dobrego stanu technicznego
zaliczyć można 6 budynków, do grupy o średnim stanie technicznym 100 budynków, a o złym stanie technicznym 17 budynków, gdzie przez stan techniczny:
– dobry rozumieć należy zużycie eksploatacyjne
elementów budynku w stopniu nieprzekraczającym
30%,
– średni należy rozumieć zużycie eksploatacyjne
elementów budynku w stopniu od 31 do 69%,
– zły należy rozumieć zużycie elementów eksploatacyjne budynków w stopniu przekraczającym 70%.
§4
Analiza potrzeb mieszkaniowych.
1. Wielkość potrzeb mieszkaniowych wyznaczają ustawowe obowiązki Gminy oraz liczba złożonych wniosków dotyczących mieszkań.
2. Konieczność tworzenia i powiększania zasobu lokali
socjalnych jest m.in. następstwem regulacji ustawowej
zobowiązującej do zapewnienia lokalu socjalnego
osobie wobec, której Sąd orzekł o uprawnieniu otrzymania lokalu socjalnego.
Niewykonanie przez Gminę obowiązku dostarczenia
lokalu socjalnego powoduje obowiązek zapłaty odszkodowania.
3. Stan techniczny zasobu, w tym liczba 4 budynków
będących 100% własnością Gminy wymagających
kapitalnego remontu i 3 budynków wymagających
rozbiórki wskazuje, że średniorocznie konieczne będzie wykwaterowanie około 1 budynku i zapewnienia
dla osób w nich zamieszkujących lokali mieszkalnych.
R o z d z i a ł III
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Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji
wynikających ze stanu technicznego budynków
i lokali, z podziałem na kolejne lata
§5
1. Stan techniczny zasobu, w tym jego wiek oraz stopień
zużycia, wyznacza potrzeby remontów bieżących i
kapitalnych oraz modernizacji.
2. Zdecydowana większość budynków wymaga modernizacji, ze względu na ich wiek, ogólny stan techniczny i konieczność dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów techniczno-budowla-nych.
3. Priorytetowym celem remontów i modernizacji jest
zapewnienie bezpieczeństwa lokatorom. W związku z
tym w pierwszej kolejności podejmowane będą prace
zmierzające do zabezpieczenia konstrukcji budynków,
modernizacji i zabezpieczenia instalacji technicznych
oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego. Podejmowane remonty zapewnią utrzymanie zasobu mieszkaniowego na zadawalającym poziomie technicznym,
gwarantującym:
1) w zakresie standardu budynków:
a) instalację gazową o potwierdzonej szczelności,
b) sprawną instalację odgromową,
c) stan konstrukcji budynku zapewniający bezpieczeństwo,
d) elewację budynku bez ubytków,
e) sprawną instalację elektryczną,
f) sprawne
przewody
dymowe,
spalinowe
i wentylacyjne,
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g) schludne i estetyczne klatki schodowe oraz
otoczenie budynku,
h) kompletne i zakonserwowane obróbki blacharskie i elementy odwodnienia dachów,
i) sprawne zamki i domofony w wejściu głównym.
2) w zakresie standardu lokali mieszkalnych:
a) sprawne i odpowiednie do kubatury źródła ciepła,
b) sprawną wentylację w kuchni i łazience,
c) sprawną stolarkę okienną i drzwiową,
d) sprawne instalacje elektryczne i gazowe,
e) wyposażenia lokalu w urządzenia sanitarne.
§6
Plan remontów zasobów.
1. Uznaje się, że stan techniczny i stopień zużycia zasobu mieszkaniowego oraz jego wielkość i wielkości
środków finansowych niezbędnych do doprowadzenia
zasobu do stanu należytego wymagają okresu około 5
lat dla uzyskania znaczącej poprawy. Warunkiem zachowania tego terminu jest zapewnienie średniorocznie na potrzeby remontowe zasobu kwoty 800000,00
zł.
2. Plan remontów z podziałem na lata 2005–2009
uwzględnia priorytety przyjęte dla uzyskania poprawy
stanu zasobu z zachowaniem pierwszeństwa dla tych
robót, które usuwają istniejący obecnie stan zagrożenia i od których zależy bezpieczeństwo mieszkańców.
Wielkość
wydatków
na
remonty
w kolejnych latach określona będzie w uchwałach budżetowych.

Plan remontów z podziałem % na lata 2005–2009
(rocznie 800 000 zł)
Nazwa zadania
Roboty dekarskie
Roboty stolarskie
Roboty zduńskie
Remonty instalacji wod.-kan.
Remonty i wykonawstwo instalacji c.o.
Remonty instalacji gazowych
Remonty instalacji elektrycznych
Remonty lokali mieszkalnych
Roboty elewacyjne
Rozbiórki budynków
Roboty nieprzewidziane, awarie

2005
18%
12%
2%
5%
11%
2%
8%
20%
4%
–
18%

3. Wydatki na remonty obejmują kwoty niezbędne na
remonty budynków stanowiących 100% własność
Gminy i wydatki na remonty budynków wspólnotowych poprzez tworzenie wyodrębnionych przez
wspólnoty funduszy remontowych.
R o z d z i a ł IV

2006
25%
10%
2%
8%
8%
2%
10%
20%
–
–
15%

2007
25%
10%
2%
5%
7%
2%
12%
20%
4%
–
13%

2008
25%
7%
2%
7%
4%
2%
7%
21%
10%
3%
12%

2009
25%
6%
2%
8%
4%
2%
5%
23%
10%
5%
10%

zmianami) oraz zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w
Kątach Wrocławskich z dnia 22 czerwca 2004 r. w
sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
stanowiącymi własność Gminy Kąty Wrocławskie
(Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr
140, poz. 2334).

Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach

§8

§7

Prognoza sprzedaży mieszkań.
1. Prognozę sprzedaży mieszkań sporządzono na podstawie analizy danych z lat ubiegłych.
Na lata 2005–2009 zaplanowano sprzedaż na poziomie 10 lokali mieszkalnych rocznie.
2. Realizowany będzie proces wycofywania udziałów
Gminy z budynków wspólnot mieszkaniowych,
w szczególności w przypadkach, gdy w budynku po-

1. Prywatyzacja mieszkań komunalnych pozostaje celem
strategicznym Gminy.
2. Sprzedaż lokali mieszkalnych następować będzie sukcesywnie wg zasad określonych w ustawie
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze
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zostaną pojedyncze lokale mieszkalne będące jej
własnością. Gmina Kąty Wrocławskie skorzysta dla
osiągnięcia tego celu między innymi z uprawnień wynikających z art. 21 ust. 4 i 5 ustawy o ochronie praw
lokatorów,
mieszkaniowym
zasobie
gminy
i o zmianie Kodeksu Cywilnego, tj. prawa złożenia najemcy oferty nabycia lokalu i z prawa wypowiedzenia
umowy najmu w przypadku nieprzyjęcia oferty z zastrzeżeniem, że zapewni najemcy inny lokal zamienny. Uzyskane w tym trybie wolne lokale będą sprzedawane w drodze przetargu.
Rozdział V
Zasady polityki czynszowej
§9
1. Zasady polityki czynszowej określone zostały odrębną
uchwałą Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z
dnia 23 stycznia 2003 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 21, poz. 592 ze zmianami).
2. W okresie obowiązywania programu, uznaje się za
konieczne zrównoważenie wydatków na utrzymanie
zasobu mieszkaniowego z dochodami z tytułu najmu
lokali mieszkalnych.
Stawka bazowa czynszu zapewnić winna pokrycie
kosztów ponoszonych na utrzymanie zasobu w tym
kosztów administrowania, kosztów konserwacji, remontów, kosztów bieżącego utrzymania technicznego
budynków.
3. Uznaje się za uzasadniony stały stopniowy wzrost
stawki bazowej w poszczególnych latach realizowania
programu przy zachowaniu zasady określonej w obowiązujących ustawach.
§ 10
Dodatki mieszkaniowe.
Uznaje się za konieczne stosowanie systemu dodatków
mieszkaniowych dla osób znajdujących się w trudnym
położeniu materialnym, z zachowaniem ustawowych
warunków ich przyznawania.
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2) prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień
publicznych w zakresie robót remontowych, usług i
dostaw dotyczących zarządzanego zasobu i zawieranie umów z wykonawcami,
3) prowadzenie obsługi technicznej, eksploatacyjnej i
finansowej zasobu mieszkaniowego,
4) dysponowanie lokalami i zawieranie umów
z najemcami lokali użytkowych oraz zawieranie
umów z najemcami lokali mieszkalnych z osobami
wskazanymi przez Gminę,
5) windykację należności gminnych od najemców,
6) wprowadzanie i wdrażanie racjonalnego systemu
zarządzania zasobem komunalnym,
7) reprezentowanie Gminy Kąty Wrocławskie jako
właściciela we wspólnotach mieszkaniowych.
3. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wykonuje swoje
zadania w oparciu o statut i pełnomocnictwa udzielone Kierownikowi ZGM-u przez Burmistrza Miasta i
Gminy Kąty Wrocławskie oraz uchwały Rady Miejskiej
w Kątach Wrocławskich.
R o z d z i a ł VII
Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej
§ 12
Możliwości finansowania gospodarki mieszkaniowej.
1. Podstawowym źródłem finansowania gospodarki
mieszkaniowej są przychody z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, środki
z budżetu Gminy, dotacje celowe.
2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jako jednostka
budżetowa Gminy pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy, a pobrane dochody odprowadza
na rachunek odpowiednich dochodów budżetu Gminy.
Podstawę funkcjonowania gospodarki finansowej Zakładu
stanowi
plan
dochodów
i wydatków, zwany planem finansowym.
R o z d z i a ł VIII
Kierunki mające na celu zwiększenie zasobu
mieszkaniowego

R o z d z i a ł VI

§13

Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami
wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy

1. Gmina zaktywizuje współpracę z Towarzystwem Budownictwa Społecznego z siedzibą we Wrocławiu w
celu zapewnienia zwiększenia liczby lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niekwalifikujących się do
otrzymania lokali mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy w związku z ich dobrą sytuacją materialną.
2. Gmina w tym celu uczestniczyć będzie w finansowaniu infrastruktury niezbędnej do realizacji budownictwa mieszkaniowego.
3. Gmina podejmie współpracę ze stowarzyszeniem
Nasz Dom Habitat For Humanity przy budowie domu
mieszkalnego.
4. Gmina podejmie działania w kierunku budownictwa
komunalnego poprzez budowę budynku mieszkalnego
wielorodzinnego.

§ 11
Zarządzanie zasobem.
1. Zarządzanie zasobem mieszkaniowym Gminy Kąty
Wrocławskie należy do zadań Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej.
2. Zarządzanie nieruchomościami powierzonymi Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej polega na podejmowaniu wszelkich czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości i ich części w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem, poprzez między innymi:
1) prowadzenie spraw remontowych w zakresie zasobu mieszkaniowego, a także nadzór nad ich realizacją i eksploatacją zasobu,
R o z d z i a ł IX

Przepisy końcowe
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§ 14
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i
Gminy Kąty Wrocławskie.
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Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
ADAM KLIMCZAK

§ 15

2956
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MILICZU
z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie uchwalenia statutu Gminy Milicz
Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 i art. 40 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) uchwala się statut Gminy
Milicz:
Dział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Statut Gminy Milicz określa w szczególności:
1) ustrój Gminy Milicz,
2) zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia
jednostek pomocniczych Gminy,
3) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów
Gminy,
4) zasady tworzenia klubów radnych Rady Miejskiej w
Miliczu,
5) zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej,
6) zasady dostępu obywateli do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych przez
organy Gminy i korzystania z nich.
2. Użyte w statucie sformułowania oznaczają:
1) Gmina  należy przez to rozumieć Gminę Milicz,
2) Rada  należy przez to rozumieć Radę Miejską w
Miliczu,
3) Radny  należy przez to rozumieć Radnego Rady Miejskiej w Miliczu,
4) Przewodniczący  należy przez to rozumieć
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miliczu,
5) Wiceprzewodniczący należy przez to rozumieć
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Miliczu,
6) Komisja  należy przez to rozumieć komisje Rady Miejskiej w Miliczu,
7) Komisja Rewizyjna  należy przez to rozumieć
Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Miliczu,
8) Burmistrz  należy przez to rozumieć Burmistrza
Gminy Milicz,
9) Z-ca Burmistrza  należy przez to rozumieć Zastępcę Burmistrza Gminy Milicz,
§5

10) Statut  należy przez to rozumieć statut Gminy
Milicz,
11) Ustawa  należy przez to rozumieć ustawę
o samorządzie gminnym,
12) Klub  należy przez to rozumieć Klub Radnych
Rady Miejskiej w Miliczu.
§2
1. Gmina Milicz jest podstawową jednostką lokalnego
samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji
życia publicznego na swoim terytorium.
2. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział
w referendum oraz poprzez swe organy.
§3
1. Gmina położona jest w powiecie milickim, w Województwie
Dolnośląskim
i
obejmuje
obszar
43 561 ha.
2. Granice terytorialne Gminy określa plan stanowiący
załącznik nr 1 do statutu.
§4
1. Herbem Gminy Milicz jest jednoplanowy wizerunek
św. Jerzego na koniu przebijający włócznią smoka.
Wzór herbu określa załącznik nr 2 do statutu.
2. Ustala się następujące zasady używania herbu:
1) w postaci rysunku umieszcza się na budynku będącym siedzibą Rady i Burmistrza;
2) w postaci rysunku lub w innej formie w sali obrad
Rady;
3) w innych miejscach za zgodą Burmistrza.
3. Barwy i flagę Gminy Rada określi odrębną uchwałą.
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1. Osoby szczególnie zasłużone dla Gminy Rada może
wyróżnić tytułem Honorowego Obywatela Gminy Milicz.
2. Zasady nadawania i pozbawiania tytułu honorowego
obywatela Rada określa w formie uchwały.
§6
Siedzibą organów Gminy jest miasto Milicz.
D z i a ł II
ORGANIZACJA I TRYB PRACY RADY
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§7
1. Rada składa się z 21 radnych wybieranych przez
mieszkańców Gminy w wyborach do rad przeprowadzonych na podstawie ordynacji wyborczej.
2. Rada działa na sesjach podejmując uchwały, a także
za pośrednictwem stałych i doraźnych Komisji.
3. Działalność Rady kończy się z upływem kadencji,
chyba że odrębne przepisy ustawy stanowią inaczej.
4. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego
i dwóch Wiceprzewodniczących.
5. Prawo zgłaszania kandydata na funkcje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego przysługuje każdemu radnemu. Na każdą z tych funkcji przeprowadza
się odrębne głosowanie w trybie określonym w ustawie.
6. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady, a w
szczególności:
1) ustala termin, miejsce i porządek dzienny sesji Rady;
2) zwołuje sesję Rady;
3) przewodniczy obradom;
4) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał;
5) podpisuje uchwały;
6) czuwa nad zapewnieniem warunków wykonywania
mandatów przez radnych;
7) reprezentuje Radę na zewnątrz;
8) udziela informacji w sprawach, które są przedmiotem obrad Rady i Komisji;
9) przyjmuje i wysyła delegacje Rady oraz określa jej
skład osobowy.
§8
W razie nieobecności Przewodniczącego zadania Przewodniczącego wykonuje wskazany Wiceprzewodniczący
Rady. Wskazanie Wiceprzewodniczącego dokonuje
Przewodniczący Rady w formie pisemnej i podaje ten fakt
do wiadomości publicznej. W przypadku niemożności
wskazania Wiceprzewodniczącego w określonym trybie,
zadania Przewodniczącego wykonuje Wiceprzewodniczący starszy wiekiem.
Rozdział 2
Kluby radnych
§9
1. W celu usprawnienia pracy radni mogą tworzyć kluby, które łączą radnych o wspólnych celach działania.
2. Kluby nie mogą liczyć mniej niż trzech członków.
Można należeć tylko do jednego Klubu.
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3. Utworzenie Klubu radnych lub jego rozwiązanie należy zgłosić Przewodniczącemu w terminie
14 dni od daty zebrania założycielskiego bądź rozwiązującego.
4. Za datę powstania Klubu uznaje się dzień doręczenia
Przewodniczącemu
powiadomienia
wraz
z listą członków klubu i oświadczeniami radnych
o przystąpieniu do klubu.
5. Powiadomienie powinno ponadto zawierać nazwę
klubu, jeżeli została ona ustalona, oraz nazwisko
i imię przewodniczącego Klubu.
6. Kluby radnych działają zgodnie z uchwalonymi przez
siebie regulaminami. Regulamin klubu nie może być
sprzeczny ze Statutem Gminy. Przewodniczący Klubu zobowiązany jest przekazać regulamin Przewodniczącemu w terminie 7 dni od daty jego uchwalenia.
7. Przewodniczący prowadzi rejestr klubów, który zawiera dane:
1) nazwę klubu;
2) datę zgłoszenia;
3) listę członków klubu;
4) nazwisko i imię przewodniczącego klubu;
5) zgłoszone zmiany i daty zmian.
8. Wpis klubu do rejestru następuje po przedłożeniu
regulaminu Klubu.
9. Wykreślenie Klubu z rejestru następuje po zgłoszeniu jego rozwiązania lub z Urzędu – uchwałą Rady,
gdy Klub nie będzie spełniał wymogów określonych
w Statucie.
10. Przewodniczący Klubu informuje Przewodniczącego
Rady o każdej zmianie następującej w toku kadencji.
11. Klub może korzystać z pomieszczeń Urzędu Miejskiego w analogicznym zakresie jak Komisje Rady.
Rozdział 3
Radni
§ 10
1. Radny stwierdza swoją obecność na sesji i Komisji
podpisując listę obecności. W razie niemożności
wzięcia udziału w sesji lub Komisji, której jest członkiem, radny informuje o tym Przewodniczącego Rady
lub Komisji.
2. Radnym przysługują diety na zasadach ustalonych w
odrębnej uchwale Rady, oraz zwrot kosztów podróży
na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Rozdział 4
Komisje Rady
Postanowienia ogólne
§ 11
1. Rada powołuje stałe i doraźne Komisje.
2. Stałymi Komisjami Rady są:
1) Komisja Rewizyjna;
2) Komisja Budżetowa;
3) Komisja ds. Społecznych:
4) Komisja Rolnictwa Leśnictwa Ochrony Środowiska
i Obszarów Wiejskich.
3. Skład osobowy Komisji ustala Rada w odrębnej
uchwale.
4. Przewodniczących Komisji, z wyłączeniem Komisji
Rewizyjnej, wybierają członkowie Komisji spośród
swego grona.
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§ 12
Do zadań Komisji stałych należą w szczególności:
1) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych Komisji przez Radę, Przewodniczącego Rady, Burmistrza oraz sprawy przedkładane przez członków Komisji:
2) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowywanie projektów uchwał:
3) kontrola realizacji uchwał Rady.
§ 13
1. Komisje podlegają Radzie.
2. Komisje działają na postawie planu pracy zatwierdzonego przez Radę.
§ 14
1. Radny ma obowiązek należenia do jednej Komisji lecz
nie więcej niż do dwóch komisji stałych.
2. Radny może brać udział w posiedzeniach Komisji,
której nie jest członkiem, bez prawa głosowania.
3. Przewodniczący Rady zwolniony jest z obowiązku
określonego w ust. 1.
§ 15
1. Komisje działają na posiedzeniach zwoływanych
zgodnie z zatwierdzonym planem pracy.
2. W okresie między posiedzeniami Komisja działa poprzez swoich członków wykonujących zlecone im zadania. Uprawnienie członka Komisji do wykonywania
czynności zleconych wynikać musi ze stosownej
uchwały Komisji określającej przedmiot czynności
oraz sposób jej dokonywania.
§ 16
1. Komisje współdziałają ze sobą w przypadku rozpatrywania spraw o charakterze kompleksowym należącym
do właściwości więcej niż jednej Komisji poprzez
wspólne posiedzenia oraz podejmowanie wspólnych
wniosków i opinii.
2. Komisje mogą inicjować i podejmować współpracę z
Komisjami innych jednostek samorządu terytorialnego
oraz z organizacjami społecznymi i zawodowymi.
§ 17
1. Komisje mogą przeprowadzać kontrole za zgodą Rady, po zatwierdzeniu przez Radę zakresu kontroli, na
podstawie pisemnego upoważnienia.
2. Upoważnienie do kontroli, o którym mowa w
ust. 1, podpisuje Przewodniczący Rady.
§ 18
1. W czasie trwania kadencji Rada może powoływać
doraźne komisje do wykonywania określonych zadań,
określając w uchwale jej powołanie, skład osobowy i
zakres działania.
2. Przewodniczącego Komisji wybierają członkowie Komisji spośród siebie.
§ 19
1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji.
2. Do obowiązków Przewodniczącego Komisji należy w
szczególności:
1) ustalenie terminu, miejsca i porządku posiedzenia;
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2) prowadzenie posiedzeń;
3) zapewnienie przygotowania i dostarczenia członkom Komisji niezbędnych materiałów;
4) podpisywanie protokołów i uchwał z posiedzeń,
którym przewodniczył.
3. O planowanym posiedzeniu Komisji i proponowanym
porządku obrad Przewodniczący zawiadamia członków Komisji oraz osoby zaproszone, w terminie co
najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem.
4. W uzasadnionych przypadkach Radny może otrzymać
zawiadomienie, projekt porządku obrad i materiały w
terminie krótszym niż określony w ust. 3.
§ 20
Komisje podejmują rozstrzygnięcia w formie uchwał zawierających opinie, wnioski, stanowiska dezyderaty, które
przyjmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji.
§ 21
1. Z obrad Komisji sporządzany jest protokół.
2. Protokół winien zawierać:
1) stwierdzenie prawomocności obrad;
2) zatwierdzony porządek obrad;
3) przedstawienie przebiegu obrad oraz treść składanych oświadczeń;
4) wyniki głosowań i treść podjętych uchwał;
5) sprawozdania i dokumenty przedstawione na posiedzeniu;
6) podpis przewodniczącego obradom i protokolanta.
3. Za przygotowanie protokołu odpowiada przewodniczący obrad.
4. Protokół z posiedzenia Komisji sporządza się w terminie 7 dni od daty odbycia posiedzenia i udostępnia się
do wglądu członkom Komisji. Ostateczny tekst protokołu zatwierdza Komisja na najbliższym posiedzeniu.
§ 22
1. Przewodniczący Komisji lub wyznaczony przez Komisję sprawozdawca zobowiązany jest na sesji złożyć
sprawozdanie z pracy Komisji w okresie między sesjami.
2. W sprawozdaniu Komisji zawiera się wnioski mniejszości dotyczące projektów uchwał Rady, które były
przedmiotem opinii Komisji.
3. Wnioski, o których mowa w ust. 2, są przedmiotem
rozpatrzenia przez Radę przed podjęciem uchwały
Rady, której dotyczą. Wnioski wraz z uzasadnieniem
załącza się do protokołu z sesji.
4. W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące trybu pracy Rady.
Rozdział 5
Komisja Rewizyjna
§ 23
1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza,
jednostek organizacyjnych i pomocniczych Gminy
oraz
wykonuje
swoje
zadania
wynikające
z przepisów ustaw.
2. Komisja Rewizyjna opiniuje, przy współpracy z właściwymi Komisjami problemowymi, skargi na działal-
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ność Burmistrza i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego Komisja przedkłada Przewodniczącemu stanowisko w formie projektu uchwały Rady.
§ 24
1. Skład Komisji Rewizyjnej określa Rada zapewniając w
niej udział przedstawicielom wszystkich klubów.
2. Ustalenie składu osobowego Komisji Rada dokonuje
w terminie 30 dni od daty sesji inauguracyjnej.
3. Przewodniczącego Komisji wybiera Rada na tej samej
sesji na wniosek radnych. Zastępcę Przewodniczącego Komisji wybiera Komisja spośród swego grona.
§ 25
1. Pracą Komisji kieruje jej przewodniczący.
2. Komisja działa na podstawie rocznego planu kontroli
zatwierdzonego przez Radę.
3. Komisja przedkłada Radzie w terminie do dnia
30 grudnia projekt planu kontroli, o którym mowa w
ust. 2, Projekt planu pracy Komisji, w pierwszym roku
jej działania, Komisja przedstawia w terminie 30 dni
po jej powołaniu.
4. Plan kontroli zawiera:
1) wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli
kompleksowej;
2) wykaz kontroli problemowych ze wskazaniem zagadnień objętych kontrolą;
3) terminy odbywania posiedzeń i terminy kontroli.
5. Za zgodą Rady Komisja może przeprowadzić postępowanie kontrolne w zakresie i terminie nieprzewidzianym w rocznym planie kontroli.
6. Rada w formie uchwały może nakazać Komisji:
1) rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu
kontroli;
2) niepodejmowanie kontroli;
3) przerwanie kontroli;
4) przeprowadzenie kontroli kompleksowej nieobjętej
zatwierdzonym planem pracy Komisji.
7. O przeprowadzenie kontroli mogą wnioskować do
Rady:
1) Przewodniczący Rady;
2) Komisje Rady;
3) Kluby radnych
4) grupa 5 radnych.
§ 26
1. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie, w terminie do
dnia 30 stycznia, roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.
2. Sprawozdanie powinno zawierać:
1) liczbę, przedmiot, miejsce, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli;
2) wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w trakcie kontroli;
3) wykaz uchwał podjętych przez Komisję;
4) wykaz analiz kontroli przeprowadzonych przez inne podmioty z podaniem najważniejszych wniosków.
§ 27
1. Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:
1) kompleksowe – obejmujące całokształt działalności kontrolowanego podmiotu, czas trwania kontroli
nie powinien przekroczyć 45 dni;
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2) problemowe – obejmujące wybrane zagadnienia
lub grupę zagadnień, czas trwania kontroli nie powinien przekroczyć 30 dni;
3) sprawdzające – podejmowane w celu ustalenia,
czy zostały wyeliminowane stwierdzone nieprawidłowości i zrealizowane wnioski, maksymalny czas
kontroli wynosi 14 dni.
2. W uzasadnionych przypadkach Rada na wniosek
Komisji może przedłużyć termin kontroli, o których
mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.
§ 28
1. Komisja przy wykonywaniu czynności kontrolnych
stosując kryterium legalności, gospodarności celowości i rzetelności.
2. Komisja zapoznaje z wynikami kontroli, przeprowadzonych przez inne podmioty i informuje o ich wynikach komisje problemowe Rady oraz Przewodniczącego Rady.
§ 29
1. Komisja rozstrzyga i rozpatruje sprawy na posiedzeniach zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy składu Komisji.
2. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który
podlega przyjęciu na następnym posiedzeniu Komisji.
§ 30
1. Posiedzenie Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji
z własnej inicjatywy, na wniosek Przewodniczącego
Rady lub na wniosek co najmniej połowy składu komisji.
2. Wniosek o zwołanie Komisji powinien zawierać uzasadnienie.
§ 31
1. Komisja na swoim posiedzeniu wyłania zespoły kontrolne.
2. Zespół kontrolny składa się z co najmniej 2 członków
Komisji.
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zwracać się
do przewodniczących innych Komisji Rady o oddelegowanie do składu zespołu kontrolnego radnych, mających kwalifikacje w zakresie tematyki objętej kontrolą.
§ 32
1. Kontrole przeprowadza się na podstawie pisemnego
upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego
Komisji, w którym określa się: podmiot kontrolujący,
podmiot kontrolowany, podstawę prawną kontroli,
przedmiot
kontroli,
czas
trwania
kontroli
i osoby przeprowadzające kontrolę.
2. W czynnościach kontrolnych Komisji Rewizyjnej do
czasu sporządzenia i podpisania protokołu kontroli
mogą brać udział tylko członkowie Komisji przeprowadzający kontrolę.
§ 33
1. Zespół kontrolny zobowiązany jest do:
1) przeprowadzania kontroli zgodnie z planem kontroli;
2) przestrzegania przepisów prawa, a szczególnie
dotyczących tajemnicy prawnie chronionej;
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3) przestrzegania obowiązującego w kontrolowanej
jednostce porządku organizacyjnego.
2. Zespół kontrolny ma prawo:
1) wglądu we wszystkie dokumenty dotyczące kontrolowanej sprawy;
2) wstępu do pomieszczeń jednostki kontrolowanej;
3) wezwania pracowników jednostki kontrolowanej do
złożenia wyjaśnień.
§ 34
1. Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowiązany
do zapewnienia właściwych warunków pracy kontrolującym, a w szczególności udostępnienia potrzebnych
dokumentów
oraz
udzielania
informacji
i wyjaśnień w uzgodnionych wzajemnie terminach.
2. Zespół kontrolny dokonuje czynności kontrolnych w
dniach i godzinach pracy kontrolowanej jednostki.
3. Członkowie zespołu kontrolnego są zobowiązani
przestrzegać przepisów obowiązujących w kontrolowanej jednostce oraz prawnie chronionych tajemnic.
§ 35
1. Zespół kontrolny, w terminie 14 dni od zakończenia
kontroli, sporządza protokół pokontrolny, który zawiera:
1) określenie Komisji;
2) nazwiska członków zespołu kontrolnego;
3) miejsce, datę i przedmiot kontroli;
4) podstawę prawną kontroli;
5) opis stanu faktycznego oraz wyjaśnienia osób kontrolowanych;
6) wykaz kontrolowanych dokumentów;
7) podpisy kontrolujących i kontrolowanych.
2. Protokół pokontrolny sporządza się w 4 egzemplarzach:
1) dla Komisji Rewizyjnej;
2) dla Rady;
3) dla Burmistrza;
4) dla jednostki kontrolowanej.
§ 36
1. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego
podejrzenia popełnienia przestępstwa, kontrolujący
niezwłocznie o tym informują kierownika jednostki
kontrolowanej i Burmistrza.
2. Jeżeli podejrzenie dotyczy Burmistrza, kontrolujący
zawiadamiają o tym Przewodniczącego Rady
i Przewodniczącego Komisji.
§ 37
1. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez
kierownika kontrolowanej jednostki, jest on zobowiązany do złożenia, w terminie 3 dni od daty odmowy,
pisemnego wyjaśnienia przyczyn na ręce Przewodniczącego Komisji. Fakt odmowy podpisania protokołu
odnotowuje się na końcu protokołu.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na
ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników. Uwagi składa się w terminie 7 dni
od daty przedstawienia protokołu do podpisania.
§ 38
1. Przewodniczący zespołu kontrolnego składa na najbliższym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli, przedkłada protokół
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pokontrolny oraz przedstawia propozycje dalszych
działań Komisji w tej sprawie.
2. Komisja Rewizyjna po zważeniu wniosków z działań
kontrolnych oraz w oparciu o całokształt wiedzy dotyczącej działań organów Gminy podejmuje decyzje o:
1) wystąpieniu do Przewodniczącego Rady z propozycjami działań mających na celu usprawnienie
funkcji kontrolnych Rady;
2) poinformowaniu komisji problemowych zaobserwowanych w trakcie kontroli problemów;
3) inicjatywie uchwałodawczej.
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje Radę o
wynikach zakończonych kontroli na najbliższej sesji
Rady.
§ 39
Komisja Rewizyjna może występować do Rady
z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez RIO, NIK,
inne organy kontroli lub wnioskować o zlecenie zbadania
określonych spraw przez biegłych.
§ 40
1. Komisja Rewizyjna ocenia corocznie gospodarkę finansową Gminy za rok poprzedni i w związku z tym:
1) ocenia sprawozdanie przedłożone przez Burmistrza z wykonania budżetu Gminy za rok poprzedni;
2) zapoznaje się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza
sprawozdaniu;
3) zasięga opinii stałych komisji Rady.
2. Komisja Rewizyjna w terminie do dnia 15 kwietnia
sporządza wniosek w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu za rok poprzedni i
przekazuje go Przewodniczącemu Rady celem dalszego postępowania.
3. Wniosek Komisji w sprawie absolutorium powinien
zawierać:
1) datę sporządzenia;
2) podstawę prawną;
3) skład osobowy Komisji;
4) sentencję;
5) uzasadnienie wniosku;
6) wynik głosowania nad wnioskiem;
7) podpisy członków Komisji Rewizyjnej.
4. Przewodniczący Rady przesyła niezwłocznie wniosek
Komisji Rewizyjnej do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem zasięgnięcia opinii o wniosku.
5. Przewodniczący Rady udostępnia radnym celem zapoznania się:
1) sprawozdanie Burmistrza z wykonania budżetu za
rok poprzedni;
2) opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu;
3) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza;
4) opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku
Komisji Rewizyjnej.
6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawia Radzie, na sesji absolutoryjnej, ocenę sprawozdania z
wykonania budżetu i wniosek Komisji w sprawie absolutorium dla Burmistrza.
Rozdział 6
Zakresy działania stałych komisji Rady
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§ 41
Komisja Budżetowo-Gospodarcza zajmuje się całokształtem spraw związanych z gospodarką przestrzenną i finansową Gminy, a w szczególności:
1) opiniuje projekt uchwały budżetowej Gminy,
2) rozpatruje sprawozdania Burmistrza z wykonania
budżetu Gminy,
3) dokonuje oceny przebiegu inwestycji gminnych,
4) opiniuje projekty uchwał Rady Miejskiej w sprawach:
a) z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego;
b) zmiany budżetu Gminy;
c) podatków i opłat lokalnych;
d) pożyczek kredytów i dotacji;
e) gospodarki nieruchomościami;
f) w sprawach majątkowych Gminy przekraczających
zakres zwykłego zarządu;
g) planów, programów i strategii gminnych,
§ 42
Komisja Spraw Społecznych zajmuje się sprawami obejmującymi dziedziny życia z zakresu oświaty, kultury,
kultury fizycznej, zdrowia, opieki społecznej, ładu i porządku publicznego, a w szczególności:
1) opiniuje projekty uchwał dotyczące tworzenia, łączenia i likwidacji gminnych jednostek oświatowych, upowszechniania kultury i sportu;
2) zbiera i ocenia informacje dotyczące stopnia zaspokojenia zbiorowych potrzeb społeczeństwa w zakresie:
a) oświaty;
b) kultury;
c) zdrowia;
d) kultury fizycznej;
e) opieki społecznej;
3) rozpatruje zagadnienia związane:
a) z ochroną zabytków;
b) promowaniem inicjatyw z zakresu masowej kultury
fizycznej;
c) promowaniem współpracy pomiędzy instytucjami
upowszechniania kultury o randze wojewódzkiej
bądź regionalnej a gremiami i instytucjami Gminy
Milicz;
d) wspierania instytucji samopomocowych i charytatywnych działających na rzecz opieki społecznej;
4) rozpatruje i opiniuje projekty uchwał związane z :
a) nazewnictwem placów i ulic;
b) wznoszeniem pomników;
c) nadawaniem honorowego obywatelstwa Gminy;
5) ocenia informacje dotyczące porządku i bezpieczeństwa publicznego;
6) rozpatruje sprawozdania finansowe:
a) Ośrodka Kultury w Miliczu;
b) Biblioteki Publicznej w Miliczu;
c) Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Miliczu.
§ 43
Komisja Rolnictwa Leśnictwa Ochrony Środowiska
i Obszarów Wiejskich zajmuje się sprawami obejmującymi rolnictwo obszarów wiejskich, kulturą wiejską, melioracją użytków rolnych, ochroną środowiska, współpracą z
Dolnośląską Izbą Rolniczą we Wrocławiu, promowaniem
polityki rolnej Unii Europejskiej, zwiększeniem lesistości
gminy Milicz, a w szczególności:
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1) opiniuje programy rolniczego i leśnego wykorzystania
gruntów;
2) opiniuje programy w zakresie gospodarki odpadami;
3) opiniuje programy w zakresie ochrony środowiska:
a) ochrona gleb;
b) ochroną wód;
c) ładem i porządkiem obszarów wiejskich.
4) melioracją użytków rolnych i leśnych poprzez wspieranie Gminnej Spółki Wodnej w Miliczu:
a) inicjowanie budowy niezbędnych urządzeń melioracyjnych;
b) dbałość o konserwację urządzeń melioracyjnych;
5) promowanie w rolnictwie zwykłej dobrej praktyki rolniczej:
a) terminów i dawek stosowania nawozów;
b) przestrzegania terminów prac agrotechnicznych;
6) skup płodów rolnych:
a) organizowanie spotkań przed akcją żniwną;
b) organizowanie spotkań w celu pomocy w zbywaniu
produktów rolnych;
7) stała współpraca z samorządem rolniczym:
a) organizowanie wspólnych spotkań w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi i terenów wiejskich;
b) wspólne inicjowanie powstawania grup producentów rolnych;
8) propagowanie polityki Unii Europejskiej:
a) informacje o programach rolno-środowiskowych;
b) propagowanie agroturystyki jako dodatkowego
źródła dochodu.
Rozdział 7
Sesje Rady
§ 44
1. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego w miarę
potrzeb z zachowaniem wymogów określonych w
ustawach.
2. Informację o zwołaniu sesji podaje się do publicznej
wiadomości co najmniej na 3 dni przed ustalonym
terminem obrad poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
§ 45
1. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje się w
trybie określonym ustawą.
2. Porządek obrad sesji inauguracyjnej zawiera:
1) ślubowanie radnych;
2) ślubowanie Burmistrza;
3) wybór Przewodniczącego Rady i dwóch Wiceprzewodniczących;
4) sprawozdanie ustępującego Burmistrza.
3. Na liście osób zaproszonych na sesję inauguracyjną
ujmuje się:
1) przedstawicieli partii politycznych i związków zawodowych;
2) proboszczów parafii;
3) kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
4) sołtysów;
5) przedstawicieli policji, wojska, straży pożarnej i innych służb;
6) przedstawicieli samorządu powiatowego.
§ 46
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1. Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności, właściwy Wiceprzewodniczący przygotowuje i
zwołuje sesję Rady, ustala dzień, miejsce i godzinę
obrad sesji oraz porządek obrad sesji.
2. Burmistrz, Komisje Rady, Kluby Radnych mogą wskazać Przewodniczącemu sprawy, które powinny być
ujęte w porządku sesji Rady.
3. Przy podejmowaniu decyzji o zwołaniu sesji powinny
być przygotowane projekty uchwał Rady oraz inne
materiały, które będą przedmiotem obrad sesji.
§ 47
1. Porządek obrad sesji zawiera punkty:
1) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;
2) rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku
obrad;
3) sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań własnych gminy w okresie między sesjami;
4) podjęcie uchwał;
5) interpelacje i zapytania;
6) komunikaty i wolne wnioski.
2. Na wniosek Radnego lub Burmistrza Rada może
wprowadzić zmianę w porządku obrad sesji Rady
bezwzględną większością głosów ustawowego składu
Rady.
3. Wnioski o zmianę porządku obrad należy zgłaszać w
formie pisemnej wraz z uzasadnieniem wniosku na
stanowisku ds. obsługi Rady najpóźniej w przeddzień
sesji w godzinach urzędowania.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Rady oraz Burmistrz może wnieść projekt
uchwały jako pilny w dniu sesji.
5. Wszystkie wnioski o zmianę porządku obrad Rada
rozpatruje w punkcie „rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad”.
§ 48
1. Porządek obrad sesji, której przedmiotem obrad jest
uchwalenie budżetu, podejmowanie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu, nie
przewidują interpelacji, zapytań, komunikatów i wolnych wniosków.
2. Uroczyste wręczenie odznaczeń lub innych wyróżnień
ujmuje się w porządku obrad bezpośrednio po wypełnieniu formuły otwarcia sesji.
§ 49
1. Radni o terminie sesji powinni być poinformowani co
najmniej 7 dni przed terminem sesji.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach oraz w
sytuacjach określonych w odrębnych przepisach, sesje zwołuje się bez zachowania terminu określonego
w ust. 1.
3. Wraz z zawiadomieniem Radni otrzymują projekty
uchwał zawarte w porządku obrad sesji oraz inne materiały będące przedmiotem obrad.
§ 50
1. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń.
2. Przewodniczący może udzielić głosu osobom spoza
składu Rady, które zostały zaproszone na sesję oraz
tym, które złożyły wniosek o udzielenie głosu.
3. Wnioski o udzielenie głosu w formie pisemnej należy
składać najpóźniej w przeddzień sesji na stanowisku
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ds. obsługi Rady. Wniosek musi zawierać określenie
spraw, które mają być podjęte w wystąpieniu.
4. Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością w
sprawie wniosków formalnych dotyczących:
1) sprawdzenia kworum;
2) ograniczenia czasu wystąpień;
3) zakończenia dyskusji;
4) zarządzenia przerwy;
5) powtórzenia głosowania, nie dotyczy głosowania
imiennego;
6) odesłania projektu uchwały do Komisji;
7) przestrzegania regulaminu obrad.
5. Rada rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku
formalnego po wysłuchaniu wnioskodawcy.
§ 51
1. Wnioski merytoryczne radny może składać wyłącznie
co do problematyki będącej aktualnie przedmiotem
obrad lub w punkcie „wolne wnioski”.
2. Wniosek merytoryczny, który ma być przedstawiony w
punkcie „wolne wnioski”, Radny przedkłada Przewodniczącemu na piśmie wraz z uzasadnieniem przed
rozpoczęciem sesji.
3. Wnioski merytoryczne powinny zawierać określony
postulat, sposób realizacji oraz ewentualnego wykonawcę.
4. Sołtysi mają prawo zgłaszać wnioski merytoryczne z
uwzględnieniem zasad określonych w niniejszym paragrafie.
5. Wnioski merytoryczne podlegają głosowaniu.
§ 52
1. Publiczność, prasa, telewizja mają prawo przebywać
na sali obrad tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
2. W przypadku ograniczenia jawności obrad, Przewodniczący zarządza opuszczenie sali obrad przez osoby,
które nie wchodzą w skład Rady. Zarządzenie opuszczenia sali nie dotyczy pracownika ds. obsługi Rady i
innych osób wskazanych przez Przewodniczącego
Rady.
3. Osoby uczestniczące w sesji objętej ograniczeniem
jawności nie mogą ujawniać treści obrad.
§ 53
1. Sesja odbywa się w ciągu jednego lub kilku posiedzeń.
2. Powodem kolejnego posiedzenia może być także
niewyczerpanie porządku obrad sesji. Ogłoszenie następnego posiedzenia odbywa się wówczas z pominięciem przepisów o zwołaniu sesji. Termin następnego posiedzenia ogłasza Przewodniczący przed
ogłoszeniem zamknięcia obrad.
3. W przypadku stwierdzenia braku kworum, Przewodniczący zarządza przerwę określając czas jej trwania.
Po upływie przerwy i przy dalszym braku kworum
Przewodniczący wyznacza nowy termin posiedzenia.
§ 54
1. Sesję otwiera Przewodniczący wypowiadając formułę:
„Otwieram Sesję Rady Miejskiej w Miliczu”.
2. Po stwierdzeniu kworum Przewodniczący przedstawia
porządek obrad wraz z ewentualnymi wnioskami o jego zmianę. Wnioski nie podlegają dyskusji.
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3. Przewodniczący prowadzi obrady według ustalonego
porządku obrad.
4. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może
dokonać zmian w kolejności rozpatrywania punktów
porządku obrad. W przypadku sprzeciwu ze strony
radnych, Rada rozstrzyga w głosowaniu o zmianie kolejności punktów porządku obrad.
§ 55
1. Przewodniczący udziela głosu w debacie Przewodniczącym Komisji, Radnym reprezentującym kluby radnych, Radnym według kolejności zgłoszeń. Burmistrzowi przysługuje prawo głosu poza kolejnością.
2. Czas wystąpienia Przewodniczącego Komisji oraz
Burmistrza jest nieograniczony, chyba że Rada bezwzględną większością głosów postanowi inaczej.
3. Radny ma prawo zabrać głos co do każdego punktu
porządku obrad, czas wystąpienia nie może przekroczyć 5 minut.
4. Radnemu przysługuje także prawo do dwóch replik
oraz do dwukrotnego sprostowania swojej wypowiedzi. Czas trwania repliki nie może przekroczyć
3 minut, a sprostowania 2 minut.
§ 56
Wyczerpany punkt porządku obrad nie może być przedmiotem rozpatrzenia na tej samej sesji.
§ 57
1. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem
obrad.
2. Jeżeli treść wypowiedzi radnego lub sposób jego zachowania w oczywisty sposób zakłóca przebieg sesji
lub uchybia jej powadze, Przewodniczący przywołuje
radnego „do porządku” i może odebrać mu głos.
3. Przewodniczący może zwracać uwagę mówcy, gdy
ten odbiega od tematu lub powraca do sprawy, która
została już przedyskutowana albo przegłosowana. Po
trzykrotnym upomnieniu Przewodniczący może odebrać mówcy głos.
4. W przypadku rażącego naruszania porządku obrad
sesji lub niedostosowania się radnego do środków porządkowych określonych w ust. 2 i 3 zastosowanych
przez Przewodniczącego, Przewodniczący może zawiadomić o tym organy porządku publicznego żądając
zastosowania odpowiednich środków prawnych.
5. Postanowienia zawarte w ust. 24 stosuje się także
do osób spoza Rady.
§ 58
1. W trakcie obrad Przewodniczący zarządza przerwy w
obradach z własnej inicjatywy lub na wniosek Burmistrza.
2. Przewodniczący zarządzając przerwę, określa czas jej
trwania, przerwy w obradach podlegają odnotowaniu
w protokole sesji.
3. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący
kończy sesję wypowiadając formułę: „Zamykam sesję
Rady Miejskiej w Miliczu”.
§ 59
1. Z każdej sesji Rady sporządza się protokół, który powinien zawierać:
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1) numer, datę i miejsce posiedzenia, godziny rozpoczęcia i zamknięcia sesji:
2) nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta;
3) stwierdzenie prawomocności sesji;
4) nazwiska nieobecnych radnych z podaniem ich
funkcji;
5) nazwiska osób delegowanych z urzędu;
6) zatwierdzony porządek obrad;
7) przebieg obrad, streszczenie wypowiedzi i dyskusji
teksty wniosków zgłoszonych i wniosków uchwalonych;
8) podpisy przewodniczącego obrad i protokolanta.
2. Protokoły numeruje się cyframi rzymskimi łamanymi
przez dwie ostatnie cyfry roku.
3. Nowa numeracja zaczyna się z początkiem każdej
kadencji Rady.
§ 60
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji odbywa się w
ten sposób, że jeśli nie zgłoszono do niego zastrzeżeń lub poprawek, to protokół uważa się za przyjęty.
W przypadku wniesienia zastrzeżeń lub poprawek o
ich przyjęciu lub odrzuceniu decyduje Rada.
2. Protokół z sesji Rady sporządza się w terminie 14 dni
od daty odbycia posiedzenia.
3. Protokół zostaje podany do publicznej wiadomości po
jego formalnym przyjęciu przez Radę.
4. Do protokołu dołącza się: listy obecności radnych,
teksty podjętych uchwał, protokoły z głosowań tajnych, zgłoszone na piśmie wnioski, opinie i wystąpienia.
5. Protokoły z sesji przechowuje się na stanowisku ds.
Obsługi Rady.
§ 61
Obsługę Rady i Komisji zapewnia Burmistrz.
Rozdział 8
Uchwały
§ 62
1. Rada na sesji podejmuje:
1) uchwały;
2) rezolucje i apele;
3) stanowiska;
4) postanowienia porządkowe.
2. W uchwałach Rada podejmuje sprawy będące
przedmiotem rozpatrzenia, ustalając sposoby rozwiązywania zagadnień.
3. W sprawach porządkowych Rada podejmuje postanowienia.
4. W sprawach ogólnospołecznych Rada podejmuje
rezolucje, apele oraz zajmuje stanowiska.
§ 63
1. W głosowaniu biorą udział tylko radni.
2. Głosowanie nad uchwałami jest jawne, chyba że
przepisy ustaw stanowią inaczej.
§ 64
1. Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić
tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej nie wcześniej niż na następnej sesji Rady.
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3. Postanowienia ust. 2 nie mają zastosowania w odniesieniu do oczywistych pomyłek.
§ 65
Uchwały są odrębnymi aktami zawierającymi:
1) tytuł, datę i numer;
2) podstawę prawną;
3) określenie przedmiotu uchwały;
4) wskazanie organu wykonującego uchwałę;
5) przepisy przejściowe i uchylające;
6) termin wejścia w życie i sposób ogłoszenia.
§ 66
1. Uchwały podpisuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, który przewodniczył obradom.
2. Uchwały podawane są do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, zamieszczenie w BiP oraz podlegają publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego na podstawie przepisów szczególnych.
3. Zmiana uchwały następuje w takim samym trybie jak
jej uchwalenie.
4. Podjętym uchwałom nadaje się kolejne numery, podając numer sesji cyframi rzymskimi, numer uchwały cyframi arabskimi oraz ostanie dwie cyfry roku. Uchwały
opatruje się datą posiedzenia, na której zostały podjęte.
5. Przewodniczący prostuje oczywiste błędy językowe i
rachunkowe zawarte w uchwałach, o czym informuje
Radę na najbliższej sesji.
§ 67
1. Z wnioskiem o podjęcie uchwały może wystąpić: Burmistrz, Przewodniczący Rady, Komisje Rady, Kluby
radnych, radni i grupa 50 mieszkańców, chyba że
przepisy ustaw stanowią inaczej.
2. Projekt uchwały w formie pisemnej składa się Przewodniczącemu Rady za pośrednictwem stanowiska
ds. obsługi Rady.
3. Do projektu uchwały dołącza się uzasadnienie zawierające: wskazanie potrzeby podjęcia uchwały, oczekiwane skutki społeczne, finansowe oraz źródła pokrycia.
4. Projekt uchwały wymaga uzyskania akceptacji radcy
prawnego pod względem formalnoprawnym.
5. W przypadku, gdy projekt uchwały nie spełnia wymogów określonych w § 64 i § 66 ust. 3 Przewodniczący
wzywa na piśmie wnioskodawcę do uzupełnienia
wniosku określając termin na dokonanie uzupełnienia.
6. Przewodniczący przekazuje projekt uchwały właściwym komisjom Rady, a także Burmistrzowi celem zasięgnięcia opinii.
7. W posiedzeniu Komisji, na których rozpatrywany jest
projekt uchwały, uczestniczą wnioskodawcy.
8. Każdy z wnioskodawców może wycofać projekt
uchwały, której jest inicjatorem, do momentu jej głosowania na posiedzeniu Rady.
9. Po przedstawieniu projektu uchwały na sesji w pierwszej kolejności przedstawia się opinię Burmistrza, w
dalszej kolejności opinie Komisji i Klubów.
Rozdział 9
Interpelacje i zapytania
§ 68
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Radny lub grupa radnych może składać interpelacje
i zapytania do Burmistrza w sprawach o istotnym znaczeniu dla Gminy i jej mieszkańców, a będących w kompetencji organów gminy.
§ 69
1. Interpelacje składa się Przewodniczącemu Rady na
piśmie. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające stąd pytania czy postulaty.
2. Przewodniczący kieruje interpelację do Burmistrza
wyznaczając termin na udzielenie odpowiedzi.
3. Odpowiedź na interpelację przekazuje się interpelującemu i Przewodniczącemu.
4. Na żądanie interpelującego Burmistrz udziela dodatkowych wyjaśnień na sesji Rady.
5. Na każdej sesji Przewodniczący informuje o ilości i
treści interpelacji, które wpłynęły w czasie od ostatniej
sesji.
§ 70
1. Zapytanie składa się w sprawach mniej złożonych,
zwłaszcza w celu uzyskania informacji i wyjaśnień o
faktach.
2. Odpowiedzi na pytania udziela Burmistrz, wyznaczona przez niego osoba, lub Przewodniczący.
3. Odpowiedź na zapytanie winno być udzielone na sesji.
4. Nad zapytaniem i odpowiedzią Rada nie debatuje.
R o z d z i a ł 10
Głosowanie
§ 71
1. Głosowanie jawne odbywa się poprzez podniesienie
ręki.
2. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący z pomocą
Wiceprzewodniczącego. Wynik głosowania: głosy
„za”, „przeciw” i „wstrzymujące się” Przewodniczący
podaje głośno do protokołu.
§ 72
1. Głosowanie jawne imienne przeprowadza komisja
skrutacyjna wybrana na czas trwania sesji. Głosowanie przeprowadza się w przypadkach wskazanych w
ustawach lub na wniosek przyjęty przez Radę w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
2. Radni wyczytani przez członka komisji skrutacyjnej z
listy obecności ustalonej w porządku alfabetycznym,
powstają i wypowiadają swoje stanowisko poprzez
określenie: „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się”. Głos
podlega odnotowaniu w protokole sesji.
3. Wynik głosowania podaje przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej.
§ 73
1. Głosowanie tajne przeprowadza się w przypadkach
wskazanych w ustawach.
2. Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna
wybrana przez Radę na czas trwania sesji.
3. Przewodniczącego komisji komisja wybiera spośród
siebie.
4. Głosowanie tajne przeprowadza się na karcie głosowania opatrzonej pieczęcią Rady. Karty wydaje komisja bezpośrednio przed głosowaniem odnotowując ten
fakt na liście obecności.
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5. Na kartach głosowania umieszcza się krótkie i precyzyjne sformułowane pytania dotyczące treści głosowanej uchwały oraz słowa „za”, „przeciw”, „wstrzymujące się”.
6. Radny oddaje głos wpisując znak x przy wybranej
odpowiedzi. Wpisanie więcej niż jednego znaku x,
brak znaku, dopiski i skreślenia na karcie powodują
nieważność głosu.
7. Radni wyczytani z listy przez członka komisji skrutacyjnej wrzucają do urny wypełnioną kartę do głosowania.
§ 74
1. Głosowanie nad uchwałą poprzedza dyskusja. Rada
zobowiązana jest zapoznać się z wnioskami mniejszości zgłoszonymi na posiedzeniach Komisji, a dotyczących rozpatrywanego projektu uchwały.
2. Autopoprawek przyjętych przez projektodawcę na
wniosek radnych lub komisji problemowych nie głosuje się.
3. Kolejność głosowania wniosków dotyczących projektu
uchwały jest następująca:
1) głosowanie wniosku o odrzucenie uchwały;
2) głosowanie wniosku o odesłanie projektu uchwały
do komisji problemowej lub projektodawcy;
3) głosowania poprawek;
4) głosowanie nad uchwałą wraz z przyjętymi poprawkami.
4. Głosowanie nad uchwałą może zostać przez Przewodniczącego odroczona na czas potrzebny do
stwierdzenia, czy pomimo przyjętych poprawek
uchwała będzie zgodna z prawem. Głosowanie powinno odbyć się na tej samej sesji.
§ 75
1. Zwykła większość głosów jest to taka liczba głosów
„za”, która przewyższa co najmniej o jeden głos liczbę
głosów „przeciw”.
2. Bezwzględna większość głosów to taka liczba głosów
„za”, która przewyższa co najmniej o jeden pozostałe
oddane głosy.
3. Bezwzględna większość ustawowego składu Rady
oznacza liczbę całkowitą głosów oddanych za wnioskiem, przewyższającą połowę ustawowego składu
Rady, a zarazem tej połowie najbliższą.
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2) opracowanie przez Burmistrza projektu granic jednostki pomocniczej;
3) przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami obszarów, które mają być objęte zmianami.
2. Przy tworzeniu, łączeniu, podziale lub znoszeniu jednostki pomocniczej należy uwzględnić naturalne uwarunkowania
przestrzenne,
komunikacyjne
i społeczne.
§ 78
1. Jednostki pomocnicze mogą zarządzać i korzystać z
mienia komunalnego oraz rozporządzać dochodami z
tego źródła, a także samodzielnie dokonywać czynności w zakresie tego mienia.
2. Zakres spraw zawartych w ust. 1 określa statut sołectwa.
§ 79
1. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki
pomocniczej powinien uczestniczyć w pracach Rady i
jej organów, a w szczególności poprzez:
1) uczestnictwo w sesjach Rady bez prawa głosowania;
2) uczestnictwo w Komisjach Rady z własnej inicjatywy lub na zaproszenie przewodniczącego Komisji,
bez prawa głosowania;
3) zgłaszanie wniosków;
4) zabieranie głosu w dyskusji na sesji Rady i Komisjach.
2. Przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki
pomocniczej przysługuje dieta i zwrot kosztów podróży na zasadach określonych przez Radę w odrębnej
uchwale.
§ 80

D z i a ł III

Rada niezwłocznie po utworzeniu jednostki pomocniczej
uchwala jej statut, który winien zawierać:
1) zakres działania i kompetencje;
2) wykaz organów sołectwa oraz zasady, tryb ich wyboru
i odwołania;
3) zasady przekazywania mienia komunalnego i sposób
zarządzania mieniem oraz dysponowania dochodami
z tego źródła;
4) zasady przekazywania środków z budżetu oraz prowadzenia gospodarki finansowej;
5) zasady kontroli jednostki przez organy Gminy.

Jednostki pomocnicze Gminy

D z i a ł IV

§ 76

Pracownicy samorządowi

1. W Gminie Milicz na terenie wiejskim jednostkami pomocniczymi są sołectwa.
2. Wykaz jednostek pomocniczych Gminy stanowi zał. nr
3 do statutu.
3. Utworzenie, łączenie, podział oraz znoszenie jednostki pomocniczej następuje w drodze uchwały Rady.
§ 77

§ 81

1. Utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej wymaga następującego postępowania:
1) inicjatywy 1/4 uprawnionych mieszkańców obszaru, na którym mają być dokonywane zmiany, lub
organów Gminy;

1. Pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Miejskim na podstawie mianowania przed dniem 7 lutego 2000 r. zachowują status pracownika mianowanego do czasu
rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.
2. Do orzekania w sprawach dyscyplinarnych mianowanych pracowników samorządowych Rada powołuje
komisje dyscyplinarne I i II instancji, według zasad
określonych w odrębnych przepisach.
3. Zasady okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników
mianowanych Rada określi odrębną uchwałą.
4. Ustanawia się Dzień Pracownika Samorządowego
Gminy Milicz, który przypada na dzień 27 maja.
Dział V
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Jednostki organizacyjne Gminy
§ 82
W skład Gminy wchodzą następujące jednostki organizacyjne:
1) Zakład Usług Komunalnych – zakład budżetowy;
2) Ośrodek Sportu i Rekreacji – jednostka budżetowa;
3) Ośrodek Pomocy Społecznej – jednostka budżetowa;
4) Ośrodek Kultury – instytucja kultury;
5) Biblioteka Publiczna – instytucja kultury;
6) Gimnazjum w Miliczu – jednostka budżetowa;
7) Gimnazjum w Sułowie – jednostka budżetowa;
8) Gimnazjum we Wróblińcu – jednostka budżetowa;
9) Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Muzyczna
I Stopnia w Miliczu – jednostka budżetowa;
10) Szkoła Podstawowa w Sułowie – jednostka budżetowa;
11) Szkoła Podstawowa w Dunkowej – jednostka budżetowa;
12) Szkoła Podstawowa w Czatkowcach – jednostka
budżetowa;
13) Szkoła Podstawa w Nowym Zamku – Jednostka
budżetowa;
14) Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim – jednostka budżetowa;
15) Przedszkole Samorządowe w Miliczu – jednostka
budżetowa;
16) Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Miliczu – samodzielny publiczny zakład
opieki zdrowotnej.
D z i a ł VI
Zasady dostępu i korzystania z dokumentów
wynikających z wykonywania zadań publicznych
przez
organy Gminy Milicz
§ 83
1. Każdemu przysługuje prawo dostępu i korzystania z
dokumentów wynikających z wykonywania przez
Gminę zadań publicznych.
2. Uprawnionymi są wszystkie osoby zainteresowane.
Osoby te nie muszą wykazywać interesu prawnego
bądź faktycznego w dostępie lub w korzystaniu z dokumentu.
3. Dostęp do dokumentu lub korzystanie z dokumentu
obejmuje wgląd do dokumentu lub jego kopiowanie.
§ 84
1. Dostęp i korzystanie z dokumentów w sprawach dotyczących interesu strony w postępowaniu administracyjnym regulują przepisy szczególne.
2. Organy Gminy udostępniają i stwarzają warunki do
korzystania z dokumentów z wyłączeniem jawności
dokumentów i informacji w rozumieniu ustawy
z dnia 22 stycznia o ochronie informacji niejawnych
(Dz. U. Nr 11, poz. 95 z późniejszym zmianami), lub
objętych ochroną na podstawie innych ustaw,
a w szczególności objętych tajemnicą: skarbową,
bankową, handlową, służbową, informacji mogących
naruszać prawnie chronioną prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.
§ 85

Poz. 2956

1. Udostępnianie dokumentu odbywa się na pisemny
wniosek osoby zainteresowanej. We wniosku należy
wskazać dokumenty, których udostępnienia żąda
wnioskodawca.
2. Udostępnianie dokumentu jest nieodpłatne, jednakże
wydawanie kopii, wyciągów lub odpisów może być
odpłatne na podstawie odrębnych przepisów.
§ 86
1. Organy Gminy mogą udostępniać dokumenty w postaci biuletynów, które są wykładane do wglądu publicznego w Urzędzie Miejskim w Miliczu.
2. Uchwały Rady Miejskiej, zarządzenia Burmistrza
Gminy, protokoły z sesji Rady i protokoły z posiedzeń
komisji Rady, po ich formalnym przyjęciu , zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej. Uchwały
Rady Miejskiej umieszcza się także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
§ 87
1. Organ udostępniający dokumenty powinien prowadzić
rejestr spraw związanych z udostępnianiem dokumentów.
2. W rejestrze powinny być zawarte dane:
1) wskazanie wnioskodawcy;
2) dokumenty, które zostają udostępnione;
3) wskazanie osoby udostępniającej dokument;
4) czas udostępnienia dokumentu.
§ 88
1. Osoby kierujące organami Gminy lub osoby przez nie
upoważnione udostępniają dokumenty i podejmują
decyzje o odmowie udostępnienia i korzystania z dokumentu.
2. Dokumenty udostępniane są na miejscu, w godzinach
pracy Urzędu, w obecności pracownika jednostki.
3. Udostępnianie dokumentów następuje niezwłocznie,
nie później jednak niż 14 dni od złożenia wniosku.
4. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.
§ 89
Dostęp i korzystanie z dokumentów związane jest w
szczególności:
1) z planami i programami Gminy;
2) informacjami o organach Gminy: strukturze i organizacji, osobach wchodzących w skład organów, o zadaniach i kompetencjach, podziale zadań pomiędzy
pracownikami;
3) o środkach publicznych;
4) o procedurach publicznych.
D z i a ł VII
Postanowienia końcowe
§ 90
Tracą moc:
Uchwała nr XXXV / 208/96 Rady Miejskiej w Miliczu
z dnia 7 listopada 1996 r. w sprawie przyjęcia jednolitego
tekstu
statutu
Gminy
Milicz
(zm.
uchwały:
nr IV/25/99 z dnia 27 luty 1999 r., nr XI/84/99 z dnia 9
grudnia 1999 r., nr XXVII/226/01 z dnia 31 sierpnia 2001
r.), uchwała nr V/33/90 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 12
września 1990 r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy
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Rady Miejskiej w Miliczu (zm. uchwały: nr XIV/105/91 z
dnia 22 listopada 1991 r., nr XVIII/116/95 z dnia 6 września 1995 r.).
§ 91
Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z wyjątkiem przepisów § 11 ust. 2
i rozdziału 6, które wchodzą w życie z początkiem następnej kadencji Rady.

PRZEWODNICZĄCY RADY
EDWARD RYBKA

Załącznik nr 1 do Statutu Gminy Milicz (poz. 2956)
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Załącznik nr 2 do Statutu Gminy Milicz (poz. 2956)
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Jednostki pomocnicze gminy
Lp.
1
1.
2.
3.

Sołectwo
2
Baranowice
Bartniki
Borzynowo

4.

Brzezina Sułowska

5.
6.
7.

Czatkowice
Duchowo
Dunkowa

8.

Gądkowice

9.

Godnowa

10.

Gogołowice

11.
12.
13.

Grabownica
Grabówka
Gruszeczka

14.

Henrykowice

15.

Kaszowo

16.
17.

Kolęda
Gołkowo

18.

Latkowa

19.

Łąki

20.

Miłochowice

21.
22.
23.

Miłosławice
Młodzianów
Niesułowice

24.

Nowy Zamek

25.
26.

Olsza
Ostrowąsy

27.

Piękocin

28.
29.

Piotrkosice
Poradów

30.

Postolin

Miejscowości
3
Baranowice
Bartniki
Borzynowo
Brzezina Sułowska
Brzezina Sułowska  gajówka
Brzezina Sułowska  osada
Czatkowice
Duchowo
Dunkowa
Gądkowice
Gądkowice  leśniczówka
Godnowa
Gajdówka
Gogołowice
Gogołowice  leśniczówka
Marchwice
Grabownica
Grabówka
Gruszeczka
Henrykowice
Henrykowice  gajówka
Kaszowo
Kaszowo pod Miliczem
Koruszka
Tomaszków
Kolęda
Gołkowo
Latkowa
Latkowa  gajówka
Łąki
Łąki  gajówka
Miłochowice
Lasowice
Pogórzyno
Miłosławice
Młodzianów
Niesułowice
Nowy Zamek
Dyminy
Dzierzgów
Nowe Grodzisko
Średzina
Smelice
Olsza
Ostrowąscy
Piękocin
Piękocinek
Piotrkosice
Poradów
Postolin
Karmin
Karminek
Kozuby

cd. tabeli
1
31.

2
Potasznia

3
Potasznia
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32.

Pracze

33.

Ruda Milicka

34.
35.
36.

Ruda Sułowska
Sławoszowice
Słaczno

37.

Stawiec

38.
39.

Sulimierz
Sułów

40.

Świetoszyn

41.

Tworzymirki

42.
43.
44.

Tworzymirki Górne
Wałkowa
Węgrzynów

45.

Wielgie Milickie

46.
47.

Wilkowo
Wodników Górny

48.

Wrocławice

49.

Wróbliniec

50.

Wszewilki

51.
52.

Wziąchowo Małe
Wziąchowo Wielkie
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Potasznia pod Gądkowicami
Bracław
Joachimówka
Kopice
Lelików
Pracze
Ruda Milicka
Dębów
Stawno
Ruda Sułowska
Sławoszowice
Słączno
Stawiec
Stawiec-Cegielnia
Sulimirze
Sułów
Świetoszyn
Świetoszyn  osada
Tworzymirki
Tworzymirki  gajówka
Chałupy
Tworzymirki Górne
Wałkowa
Węgrzynów
Wielgie Milickie
Górka
Wilkowo
Wodników Górny
Wrocławice
Wrocławice  osada
Zamek Myśliwski
Wróbliniec
Górale
Płonka
Wszewilki
Kąty
Pomorska
Stawczyk
Wziąchowo Małe
Wziąchowo Wielkie

2957
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w ramach
zadań własnych gmin w odniesieniu do dożywiania dzieci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca
2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm) Rada Miejska w Twardogórze uchwala, co następuje:
§1
Ustala się następujące zasady zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w odniesieniu
do dożywiania dzieci:

1. Jeżeli dochód w rodzinie dziecka w okresie nauki
w szkole nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2
o pomocy społecznej – uczeń korzysta z posiłków
nieodpłatnie.
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2. Jeżeli dochód w rodzinie dziecka w okresie nauki w
szkole kształtuje się:
– powyżej 200% do 250% kryterium określonego w §
1 pkt 1 – zwrot w wysokości 50% wartości posiłku,
– powyżej 250% kryterium określonego w § 1
pkt 1 – zwrot w wysokości 100% wartości posiłku.

Poz. 2956 i 2957
§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i
Gminy Twardogóra.
§3
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Traci moc uchwała nr XLIV 395/2002 Rady Miejskiej w
Twardogórze z dnia 7 marca 2002 roku w sprawie zasad
zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane
w
ramach
zadań
własnych
gminy
w odniesieniu do dożywiania uczniów.

STANISŁAW ADAMSKI

2958
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY
z dnia 8 lipca 2005 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic: Powstańców Śląskich – Słowiańska – Ziemowita –
Worcella – Waryńskiego w Jeleniej Górze
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z uchwałą nr 118/XII/2003 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 16 września 2003 r., po stwierdzeniu zgodności przyjętych rozwiązań z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jelenia Góra Rada Miejska Jeleniej Góry uchwala,
co następuje:
ROZDZIAŁ 1
PRZEPISY OGÓLNE
§1
1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic: Powstańców Śląskich –
Słowiańska – Ziemowita – Worcella – Waryńskiego w
Jeleniej Górze.
2. Granice obszaru objętego planem oznaczono na rysunku planu, stanowiącym załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
3. Integralnymi częściami planu są następujące załączniki:
dach zagospodarowania – ustalenia w tym zakresie
zawiera § 5 rubryka A oraz rysunek planu,
2) zasad ochrony środowiska i przyrody – ustalenia w
tym zakresie zawiera § 5, rubryka B oraz rysunek
planu,

1) załącznik nr 1 – rysunek planu sporządzony na
mapie w skali 1:1000,
2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania.
4. Załącznik nr 2 nie stanowi ustaleń planu.
§2
Przedmiotem planu jest ustalenie:
1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających
tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasa-

3) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego – ustalenia w tym zakresie zawiera
§ 5 rubryka C oraz rysunek planu,
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4) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
parametry i wskaźniki kształtowania i modernizacji
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie
zabudowy,
gabaryty
obiektów
i wskaźniki intensywności zabudowy – ustalenia w
tym zakresie zawiera § 5, rubryka D oraz rysunek
planu,
5) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a
także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi
oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych –
ustalenia w tym zakresie zawiera § 5 rubryka E oraz
rysunek planu,
6) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym –
ustalenia w tym zakresie zawiera § 5, rubryka F oraz
rysunek planu,
7) szczególnych warunków zagospodarowania terenów
oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazy
zabudowy – ustalenia w tym zakresie zawiera § 5,
rubryki B, C, D i E,
8) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – ustalenia
w tym zakresie zawiera § 5, rubryka G,
9) wymagań wynikających z kształtowania przestrzeni
publicznych – ustalenia w tym zakresie zawiera § 5,
rubryka D w tabelach dotyczących terenów będących przestrzeniami publicznymi wyznaczonych na
rysunku planu,
10) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji – ustalenia w tym zakresie zawiera § 6
oraz rysunek planu,
11) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
infrastruktury technicznej – ustalenia w tym zakresie
zawiera § 7 oraz rysunek planu,
12) stawek procentowych, na podstawie których ustala
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym –
ustalenia
w
tym
zakresie
zawiera
§ 8.

4)
5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

§3
Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) planie – należy przez to rozumieć miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic:
Powstańców Śląskich – Słowiańska – Ziemowita –
Worcella – Waryńskiego w Jeleniej Górze,
2) podstawowym przeznaczeniu terenu – należy
przez to rozumieć przeznaczenie, które w ramach
realizacji planu winno stać się dominującą formą
wykorzystania terenu. W ramach przeznaczenia
podstawowego mieszczą się elementy zagospodarowania bezpośrednio z nim związane, warunkujące
prawidłowe korzystanie z terenu,
3) uzupełniającym przeznaczeniu terenu – należy
przez to rozumieć przeznaczenie, które może być
realizowane jako uzupełnienie przeznaczenia podpowierzchni całkowitej kondygnacji nadziemnych
stałych obiektów zlokalizowanych w obrębie działki
lub terenu do powierzchni tej działki lub terenu. Wyklucza się etapowanie inwestycji w sposób niespełniający wymagań dotyczących intensywności zabudowy w poszczególnych rozpatrywanych etapach,

12)

13)

14)
15)
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stawowego, na warunkach określonych w przepisach szczegółowych niniejszej uchwały,
terenie – należy przez to rozumieć obszar wyodrębniony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi
oraz symbolem literowym i numerem,
obowiązującej linii rozgraniczającej – należy
przez to rozumieć linię rozgraniczającą tereny, której
przebieg oznaczony na rysunku planu ma charakter
wiążący i nie może ulegać przesunięciu,
orientacyjnej linii rozgraniczającej – należy przez
to rozumieć linię rozgraniczającą tereny, której przebieg określony na rysunku planu może podlegać
modyfikacjom, jednak wyłącznie według zasad określonych w przepisach szczegółowych niniejszej
uchwały,
terenach celu publicznego – należy przez to rozumieć tereny służące celom publicznym o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), o których mowa w
przepisach o gospodarce nieruchomościami,
przestrzeni publicznej – należy przez to rozumieć
ogólnodostępne tereny celu publicznego wraz
z przyległymi obszarami, tworzące wyodrębnioną
przestrzeń, którą ograniczają elementy istniejącego
lub projektowanego zagospodarowania, stanowiące
integralną część tej przestrzeni (tj. ogrodzenia, elewacje frontowe budynków, elementy małej architektury, szpalery zieleni itp.),
obowiązującej linii zabudowy – należy przez to
rozumieć linię, wzdłuż której wymaga się usytuowania budynku. Przekroczenie tej linii jest dopuszczalne wyłącznie, o ile ustalenia szczegółowe tak stanowią i w zakresie określonym w tych ustaleniach,
nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to
rozumieć linię, która nie może być przekroczona
przy sytuowaniu budynku, z wyjątkiem przypadków,
w których jej przekroczenie dopuszczają ustalenia
szczegółowe,
obiektach do zachowania – należy przez to rozumieć obiekty, wobec których plan akceptuje trwałą
adaptację w obecnej formie architektonicznoprzestrzennej. Obiekty te mogą także podlegać
przebudowie, modernizacji bądź wymianie zgodnie z
ustalonymi w planie wymaganiami przestrzennymi,
obiektach do możliwego zachowania – należy
przez to rozumieć obiekty, których zachowanie bądź
likwidacja jest uzależniona od woli władającego terenem, bądź niezależnych od planu decyzji administracyjnych. Obiekty te winny być brane pod uwagę
przy rozpatrywaniu wskaźników urbanistycznych
określonych planem,
obiektach do likwidacji – należy przez to rozumieć
obiekty, które winny ulec likwidacji w ramach realizacji planu. Wyklucza się etapowanie inwestycji w
sposób pozwalający na zachowanie obiektu wskazanego do likwidacji w poszczególnych rozpatrywanych etapach,
wskaźniku intensywności zabudowy – należy
przez to rozumieć wartość stanowiącą stosunek
wskaźniku zabudowy działki – należy przez to
rozumieć wartość stanowiącą stosunek powierzchni
zabudowy stałych obiektów zlokalizowanych w obrębie działki do powierzchni tej działki. Wyklucza się
etapowanie inwestycji w sposób niespełniający wy-
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magań dotyczących wskaźnika zabudowy działki w
poszczególnych rozpatrywanych etapach,
16) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć
wysokość wyrażoną w metrach, mierzoną w linii
frontowej elewacji od średniej rzędnej terenu
(w odniesieniu do gruntu rodzimego) i odnoszącą się
do:
a. kalenicy obiektu w wypadku dachu stromego,
b. pełnej wysokości obiektu w wypadku dachu płaskiego,
lub wysokość wyrażoną liczbą kondygnacji nadziemnych wraz z poddaszem.
Wprowadzanie dominant architektonicznych przekraczających dopuszczalną wysokość zabudowy
jest możliwe wyłącznie na warunkach określonych w
ustaleniach szczegółowych niniejszej uchwały,
17) dachu symetrycznym – należy przez to rozumieć
dach o jednakowym kącie nachylenia połaci oraz
symetrii układu połaci w płaszczyźnie ściany usytuowanej wzdłuż linii zabudowy,
18) kącie nachylenia połaci – należy przez to rozumieć
kąt mieszczący się w zakresie ustalonym na rysunku
planu, jednakowy dla poszczególnych elementów
budynku,
19) wymaganym przebiegu kalenicy – należy przez to
rozumieć ustalony kierunek przebiegu najdłuższego
ciągłego odcinka kalenicy dachu od strony linii zabudowy,
20) istniejące granice działek – należy przez to rozumieć istniejące granice geodezyjne wydzielające
działki budowlane, których przebieg jest zgodny
z ustaleniami planu,
21) projektowane granice działek – należy przez to
rozumieć projektowane granice geodezyjne, wydzielające działki budowlane.
22) orientacyjnych granicach obszarów ograniczonego użytkowania – należy przez to rozumieć granice naniesione w oparciu o potencjalny (teoretyczny) zasięg oddziaływania obiektu, dla którego ustala
się obszar ograniczonego użytkowania. Granice te
są obowiązującym ustaleniem planu do czasu wydania stosownej decyzji administracyjnej,
23) mieszkalnictwie jednorodzinnym – należy przez
to rozumieć funkcję terenów i obiektów pełniących,
przeznaczonych bądź mogących pełnić funkcję
mieszkaniową o charakterze jednorodzinnym
w rozumieniu przepisów szczególnych,
24) mieszkalnictwie wielorodzinnym – należy przez to
rozumieć funkcję terenów i obiektów pełniących,
przeznaczonych bądź mogących pełnić funkcję
mieszkaniową o charakterze wielorodzinnym
i mieszkalnictwa zbiorowego, w rozumieniu przepisów szczególnych,
25) usługach – należy przez to rozumieć działalność
z zakresu:
– handlu detalicznego o powierzchni sprzedażowej
2
nieprzekraczającej 2000 m ,
12) granica obszaru objętego planem, rozumiana jako tożsama z przyległymi do niej liniami rozgraniczającymi.
2. Zawarte w rysunku planu oznaczenia dotyczące:
1) obiektów figurujących w ewidencji zabytków,
2) orientacyjnej granicy obszaru bezpośredniego zagrożenia powodzią,
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gastronomii,
działalności biurowej, administracji i zarządzania,
ubezpieczeń i finansów,
poczty i telekomunikacji,
oświaty i nauki,
odnowy biologicznej i ochrony zdrowia,
opieki społecznej,
kultury, sztuki i rozrywki,
sportu i rekreacji,
turystyki i hotelarstwa,
projektowania i pracy twórczej,
drobnych usług rzemieślniczych, takich jak usługi
fryzjerskie, pralnicze oraz drobne usługi naprawcze sprzętu codziennego użytku z wyłączeniem
napraw samochodów i motocykli,
o ile z ustaleń szczegółowych niniejszej uchwały nie
wynika inaczej,
26) działalności gospodarczej – należy przez to rozumieć funkcję terenów i obiektów służących rzemiosłu, drobnej wytwórczości, handlowi hurtowemu, a
także lokalizacji baz i składów.
§4
1. Następujące oznaczenia w rysunku planu są ustaleniami obowiązującymi:
1) obowiązujące linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
2) orientacyjne linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, z zastrzeżeniem ustaleń szczegółowych niniejszej uchwały,
3) przeznaczenie terenów – wyrażone na rysunku
planu symbolami literowymi i numerami wyróżniającymi poszczególne tereny,
4) oznaczenia terenów celu publicznego,
5) oznaczenia przestrzeni publicznych,
6) oznaczenia dotyczące kategoryzacji elementów
układu komunikacji kołowej – funkcje i standardy
techniczne ulic i ciągów pieszo-rowero-wych,
7) wymagania dotyczące lokalizacji i wymagań
technicznych dla skrzyżowań z ulicami układu
podstawowego oraz włączeń ulic wewnętrznych,
8) ustalenia dotyczące stopnia zachowania zabudowy istniejącej,
9) wymagania przestrzenne dla trwale adaptowanej
bądź nowo realizowanej zabudowy oraz dla zagospodarowania terenu, w tym obowiązujące i
nieprzekraczalne linie zabudowy, wymagania dotyczące osi symetrii w rozplanowaniu zabudowy
oraz lokalizacji dominant architektonicznych,
10) granice strefy „B” ochrony konserwatorskiej,
11) istniejące i projektowane granice działek, z zastrzeżeniem ustaleń szczegółowych niniejszej
uchwały,
3) granica strefy ochronnej wyznaczonej dla radiolatarni lotniska,
mają charakter informacyjny i mogą podlegać modyfikacjom wynikającym z właściwych w ich przedmiocie
decyzji branżowych.
3. Zawarte w rysunku planu oznaczenia dotyczące przebiegów oraz średnic głównych i rejonowych sieci in-
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frastruktury technicznej mogą być korygowane zgodnie
z
ustaleniami
określonymi
w
§
7

pkt 2 niniejszej uchwały.

ROZDZIAŁ 2
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
§5
1. Wprowadza się następujące ustalenia szczegółowe:
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2) dopuszcza się zmianę przebiegów oraz parametrów
oznaczonych na rysunku planu sieci infrastruktury
technicznej, a także lokalizację nieoznaczonych na
rysunku obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej
pod
warunkiem
podporządkowania
ich
w zakresie parametrów, przebiegu i lokalizacji funkcji
podstawowej,
3) dopuszcza się instalowanie urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł niekonwencjonalnych, z wyjątkiem turbin wiatrowych,
4) wyklucza się lokalizację wież antenowych.
§8
Stawki procentowe, na podstawie których ustala się
opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu opłat, o
których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości:
1) 0% – na terenach komunalnych,
2) 30% – na pozostałych terenach.
ROZDZIAŁ 3

Poz. 2958

Przepisy końcowe
§9
W przypadku zmiany nazw instytucji i organów wyszczególnionych w uchwale, odpowiednie ustalenia planu należy dostosować do zmienionych nazw instytucji i organów wprowadzonych nowymi aktami prawnymi. Wprowadzenie tych zmian do planu nie wymaga przeprowadzenia procedury zmiany planu.
§ 10
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Jeleniej Góry.
§ 11
Uchwała wchodzi w życie w terminie 30 dni od daty jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
JERZY PLESKOT
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady
Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 lipca 2005 r. (poz. 2958)
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej
Jeleniej Góry z dnia 8 lipca 2005 r.
(poz. 2958)

2959
UCHWAŁA RADY GMINY DŁUGOŁĘKA
z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Długołęka
Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 16
grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku
dochodowym
od
osób
fizycznych
(Dz.
U.
Nr
281,
poz. 2781), w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), Rada
Gminy Długołęka uchwala, co następuje:
§1
I. Uchwała określa regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Długołęka, zwany dalej „Regulaminem", w następującym brzmieniu:

1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1) Gmina  Gmina Długołęka,
2) ustawa  ustawa z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 ze zm.),
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3) Zespół  Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Jednostek Oświatowych w Długołęce.
2. Wysokość stypendium i zasiłku szkolnego uzależniona jest od miesięcznej wysokości dochodu
na 1 osobę w rodzinie ucznia, wg następujących
przedziałów:
1) I grupa: miesięczna wysokość dochodu na 1
członka rodziny poniżej kwoty 200 zł;
2) II grupa: miesięczna wysokość dochodu na 1
członka rodziny od kwoty 200 zł do
250 zł;
3) III grupa: miesięczna wysokość dochodu na 1
członka rodziny od kwoty powyżej 250 zł do
kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej  Dz. U. Nr 64,
poz. 593 ze zm.).
3. Wysokość stypendium szkolnego w poszczególnych grupach, o których mowa w ust. 2, kształtuje się następująco:
1) I grupa  80% maksymalnej wysokości stypendium wskazanej w art. 90d ust. 9 ustawy,
zwanym dalej „stypendium w pełnej wysokości”,
2) II grupa  60% stypendium w pełnej wysokości,
3) III grupa  50% stypendium w pełnej wysokości.
4. Wysokość zasiłku szkolnego w poszczególnych
grupach, o których mowa w ust. 2, kształtuje się
następująco:
1) I grupa  100% maksymalnej wysokości zasiłku, wskazanej w art. 90e ust. 3 ustawy, zwanym dalej „zasiłkiem w pełnej wysokości",
2) II grupa  75% zasiłku w pełnej wysokości,
3) III grupa  50% zasiłku w pełnej wysokości.
5. Ustala się maksymalną kwotę indywidualnego
uzupełnienia stypendium, w zależności od wystąpienia okoliczności podanych w art. 90d ust. 1
ustawy, w wysokości do 20% stypendium w pełnej wysokości, przy czym przyjmuje się wskaźnik
3% stypendium w pełnej wysokości, na każdą
okoliczność występującą w rodzinie. W przypadku, kiedy okoliczność uzasadniająca przyznanie
pomocy dotyczy dwóch lub więcej osób w rodzinie podlega ona zsumowaniu.
6. Ostateczną wysokość stypendium szkolnego
ustala się jako sumę kwot wynikających
z ust. 3 i 5.
7. W przypadku ograniczonej dotacji celowej
z budżetu państwa dopuszcza się możliwość minimalnej, wskazanej w art. 90d ust. 9 ustawy,
wypłaty stypendium wszystkim uprawnionym, z
uwzględnieniem okoliczności uzasadniających
przyznanie pomocy.
8. Stypendia szkolne i zasiłki szkolne będą przyznawane na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów,
związanych z pobieraniem nauki, na cele szczegółowo wymienione w ust. 9.
9. Stypendia i zasiłki szkolne mogą być przeznaczone
wyłącznie na:
1) zakup podręczników i innych pomocy o charakterze edukacyjnym (np. strój sportowy, przybory
szkolne, opłaty za bilety do instytucji kultury),
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2) udział w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udział w zajęciach edukacyjnych, realizowanych poza szkolą,
3) zakwaterowanie w bursie, internacie, stancji,
4) koszty związane z transportem, do i ze szkoły,
środkami komunikacji publicznej.
10. Stypendium szkolne może być przyznane na rok
szkolny lub jego część. Okres, na który zostanie
przydzielone stypendium i jego wysokość oraz termin (lub terminy) wypłaty określać będzie decyzja o
przyznaniu stypendium.
11. Przyznanie stypendiów i zasiłków szkolnych nastąpi
po
otrzymaniu
dotacji,
o
której
mowa
w art. 90r. ust. 1 ustawy.
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911/16/391/05 z dnia 29 lipca 2005 r. stwierdzono nieważność § 1 ust. 11).
12. W przypadku ograniczonej wysokości środków finansowych przeznaczonych na stypendia, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają uczniowie
pochodzący z rodzin o najniższych dochodach.
13. Wypłata stypendiów szkolnych dokonywana będzie
w formie czeku, realizowanego w Oddziale Banku
Spółdzielczego w Długołęce lub w formie przelewu
na
bankowy
rachunek
oszczędnościoworozliczeniowy, do wysokości kwoty określonej w decyzji o przyznaniu stypendium.
14. Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie
zasiłku szkolnego są w szczególności:
 śmierć rodzica lub prawnego opiekuna,
 urodzenie się rodzeństwa lub dziecka,
 klęska żywiołowa,
 wydatki związane z długotrwałą chorobą (min. 3
miesiące),
 inne szczególne okoliczności.
15. Wypłata zasiłku szkolnego, w formach określonych
w ust. 13, dokonywana będzie w terminie określonym w decyzji o przyznaniu zasiłku.
16. W terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania stypendium lub zasiłku szkolnego należy przedłożyć w Zespole faktury, rachunki lub inne dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów, o których mowa w ust.
9.
17. Zadania z zakresu udzielania świadczeń pomocy
materialnej o charakterze socjalnym realizuje Zespół.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długołęka.
§3
Traci moc uchwała nr XXXE/565/2005 Rady Gminy Długołęka z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Długołęka.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
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JAN FEDYK
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UCHWAŁA RADY GMINY BOLESŁAWIEC
z dnia 22 lipca 2005 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu z siedzibą w Łaziskach do załatwiania indywidualnych
spraw
z zakresu administracji publicznej
Na podstawie art. 39 ust. 4 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 późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec
dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86,
poz. 732) uchwala się, co następuje:
§1

§3

Upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Bolesławcu z siedzibą w Łaziskach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji
publicznej i wydawania decyzji administracyjnych w
sprawach objętych zakresem ustawy z dnia 22 kwietnia
2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§2

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesławiec.

JAN DURDA

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:
1)

2)

w punktach sprzedaży:
–

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

–

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15A, tel. 0-75/764-72-99,

–

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,

–

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24, tel. 0-74/849-40-70,

w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu,
55-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Strony tytułowe zawierające spisy treści wydawanych dzienników dostępne są
w Internecie na stronie: http://www.duw.pl//dzienn.htm
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