
 

DZIENNIK  URZĘDOWY 
   WOJEWÓDZTWA  DOLNOŚLĄSKIEGO 

Wrocław, dnia 1 września 2005 r. Nr 170 
 

TREŚĆ: 
Poz.:

 
 
 
 

AKTY NORMATYWNE:  

UCHWAŁA RADY POWIATU:  

3124  – Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie zasad przyznawania 
i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych kończących się maturą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   15928 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:  

3125  – Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie okre-
ślenia zasad w zakresie nabywania, zbywania i obciąŜania nieruchomości gruntowych 
oraz ich wydzierŜawiania lub najmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   15938 

3126  – Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 8 lipca 2005 r. w sprawie zmian w podziale 
gminy Kąty Wrocławskie na stałe obwody głosowania . . . . . . . . . . . . . .   15938 

3127  – Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr 
LXXXI/428/02 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 9 sierpnia 2002 r.  
w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie miasta Kamienna Góra do 
wyborów rad i burmistrza miasta oraz ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   15940 

3128  – Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały 
nr XXXVIII/170/2005 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie nada-
nia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie . . . . . . . . . . .   15940 

3129  – Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie nadania nazwy parkowi 
w mieście Zawidowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   15941 

UCHWAŁA RADY GMINY:  

3130  – Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nowa Kamienica . . . . . . . .   15942 

INNE AKTY PRAWNE:  

POROZUMIENIA: 

3131  – zawarte w dniu 21 kwietnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Po-
wiatu w Polkowicach w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wza-
jemnych obowiązków w zakresie realizacji imprezy pod hasłem „Uroczyste obchody pod-
sumowujące pierwszy rok członkostwa Polski w UE” w dniu 28 kwietnia 2005 r. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   15963 

3132  – zawarte w dniu 22 kwietnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Po-
wiatu Kamiennogórskiego w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia 
wzajemnych obowiązków w zakresie realizacji imprezy pod hasłem „Uroczyste obchody 
podsumowujące pierwszy rok członkostwa Polski w UE” w dniu 1 maja 2005 r. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   15964 
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3133  – zawarte w dniu 22 kwietnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Miastem Legnica 
w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w 
zakresie realizacji imprezy pod hasłem „Uroczyste obchody podsumowujące pierwszy rok 
członkostwa Polski w UE” w dniu 1 maja 2005 r. w Legnicy pt. „Europejski Piknik Siatkar-
ski”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   15965 

3134  – zawarte w dniu 22 kwietnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Po-
wiatu Wałbrzyskiego w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wza-
jemnych obowiązków w zakresie realizacji imprezy pod hasłem „Uroczyste obchody pod-
sumowujące pierwszy rok członkostwa Polski w UE” w dniach 7 i 8 maja 2005 r. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   15967 

3135  – zawarte w dniu 25 kwietnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Po-
wiatu Trzebnickiego w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wza-
jemnych obowiązków w zakresie realizacji imprezy pod hasłem „Uroczyste obchody pod-
sumowujące pierwszy rok członkostwa Polski w UE” w dniu 7 maja 2005 r. . .   15968 

3136  – zawarte w dniu 25 kwietnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Po-
wiatu Ząbkowickiego w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wza-
jemnych obowiązków w zakresie realizacji imprezy pod hasłem „Uroczyste obchody pod-
sumowujące pierwszy rok członkostwa Polski w UE” w dniach 2, 4 i 9 maja 2005 r. . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   15969 

3137  – zawarte w dniu 26 kwietnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Po-
wiatu Jeleniogórskiego w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia 
wzajemnych obowiązków w zakresie realizacji imprezy pod hasłem „Uroczyste obchody 
podsumowujące pierwszy rok członkostwa Polski w UE” w dniach 6–7 maja 2005 r. w 
trakcie trwania Targów Turystycznych TOURTEC’2005 . . . . . . . . . . . . . .   15971 

3138  – zawarte w dniu 26 kwietnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Po-
wiatu w Oławie w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych 
obowiązków w zakresie realizacji imprezy pod hasłem „Uroczyste obchody podsumowują-
ce pierwszy rok członkostwa Polski w UE” w dniu 9 maja 2005 r. . . . .   15972 

3139  – zawarte w dniu 27 kwietnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Po-
wiatu Oleśnickiego w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wza-
jemnych obowiązków w zakresie realizacji imprezy pod hasłem „Uroczyste obchody pod-
sumowujące pierwszy rok członkostwa Polski w UE” w dniu 5 maja 2005 r. . .   15973 

3140  – zawarte w dniu 28 kwietnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Po-
wiatu Górowskiego w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wza-
jemnych obowiązków w zakresie realizacji imprezy pod hasłem „Uroczyste obchody pod-
sumowujące pierwszy rok członkostwa Polski w UE” w dniu 5 maja 2005 r. . .   15975 

3141  – zawarte w dniu 28 kwietnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Po-
wiatu Kłodzkiego w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajem-
nych obowiązków w zakresie realizacji imprezy pod hasłem „Uroczyste obchody podsu-
mowujące pierwszy rok członkostwa Polski w UE” w dniach 6 i 9 maja 2005 r. . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   15976 

3142  – zawarte w dniu 28 kwietnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Po-
wiatu Milickiego w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajem-
nych obowiązków w zakresie realizacji imprezy pod hasłem „Uroczyste obchody podsu-
mowujące pierwszy rok członkostwa Polski w UE” w dniach 29 kwietnia 2005 r. i 9 maja 
2005 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   15977 

3143  – zawarte w dniu 28 kwietnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Po-
wiatu Strzelińskiego w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wza-
jemnych obowiązków w zakresie realizacji imprezy pod hasłem „Uroczyste obchody pod-
sumowujące pierwszy rok członkostwa Polski w UE” w dniach 1 i 2 maja 2005 r. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   15979 

3144  – zawarte w dniu 28 kwietnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Po-
wiatu Średzkiego w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajem-
nych obowiązków w zakresie realizacji imprezy pod hasłem „Uroczyste obchody podsu-
mowujące pierwszy rok członkostwa Polski w UE” w dniu 6 maja 2005 r. . .   15980 
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3145  – zawarte w dniu 28 kwietnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Po-
wiatu Zgorzeleckiego w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wza-
jemnych obowiązków w zakresie realizacji imprezy pod hasłem „Uroczyste obchody pod-
sumowujące pierwszy rok członkostwa Polski w UE” w dniu 7 maja 2005 r. . .   15981 

3146  – zawarte w dniu 28 kwietnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Po-
wiatu Złotoryjskiego w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wza-
jemnych obowiązków w zakresie realizacji imprezy pod hasłem „Uroczyste obchody pod-
sumowujące pierwszy rok członkostwa Polski w UE” w dniu 1 maja 2005 r. . .   15983 

3147  – zawarte w dniu 29 kwietnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Po-
wiatu Lubańskiego w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajem-
nych obowiązków w zakresie realizacji imprezy pod hasłem „Uroczyste obchody podsu-
mowujące pierwszy rok członkostwa Polski w UE” w dniu 1 maja 2005 r. . .   15984 

3148  – zawarte w dniu 29 kwietnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Po-
wiatu Lwóweckiego w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wza-
jemnych obowiązków w zakresie realizacji imprezy pod hasłem „Uroczyste obchody pod-
sumowujące pierwszy rok członkostwa Polski w UE” w dniach od 29 kwietnia 2005 r. do 8 
maja 2005 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   15985 

3149  – zawarte w dniu 29 kwietnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Po-
wiatu Świdnickiego w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wza-
jemnych obowiązków w zakresie realizacji imprezy pod hasłem „Uroczyste obchody pod-
sumowujące pierwszy rok członkostwa Polski w UE” w dniu 3 maja 2005 r. . .   15987 

3150  – zawarte w dniu 4 maja 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Powiatu w 
Jaworze w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obo-
wiązków w zakresie realizacji imprezy pod hasłem „Uroczyste obchody podsumowujące 
pierwszy rok członkostwa Polski w UE” w dniu 9 maja 2005 r. . . . . . . .   15988 

3151  – zawarte w dniu 6 maja 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Powiatu 
DzierŜoniowskiego w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajem-
nych obowiązków w zakresie realizacji imprezy pod hasłem „Uroczyste obchody podsu-
mowujące pierwszy rok członkostwa Polski w UE” w dniu 9 maja 2005 r. w „Pałacu Biela-
wa” w Bielawie, w formie Konferencji pod nazwą „Prezentacja efektów pierwszego roku 
członkostwa Polski w Unii Europejskiej”. . . . . . . . . . . . . . . . . .   15989 

3152  – zawarte w dniu 6 maja 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Powiatu 
Głogowskiego w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych 
obowiązków w zakresie realizacji imprezy pod hasłem „Uroczyste obchody podsumowują-
ce pierwszy rok członkostwa Polski w UE” w dniu 8 maja 2005 r. . . . .   15991 

3153  – zawarte w dniu 6 maja 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Powiatu w 
Legnicy w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obo-
wiązków w zakresie realizacji imprezy VII Wiosna Niepełnosprawnych „Niepełnosprawni i 
Sprawni Razem w Europie” pod hasłem „Uroczyste obchody podsumowujące pierwszy rok 
członkostwa Polski w UE” w dniu 7 maja 2005 r. . . . . . . . . .   15992 

3154  – zawarte w dniu 6 maja 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Powiatu 
Wołowskiego w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych 
obowiązków w zakresie realizacji imprezy pod hasłem „Uroczyste obchody podsumowują-
ce pierwszy rok członkostwa Polski w UE” w dniach od 28 kwietnia 2005 r. do 9 maja 
2005 r. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   15993 

3155  – zawarte w dniu 4 lipca 2005 r. pomiędzy Powiatem Trzebnickim a Gminą Prusice 
w sprawie powierzenia Gminie realizacji zadania „Budowa chodnika w miejscowości Pru-
sice ul. Wrocławska – ciąg drogi powiatowej nr 1347D na odcinku o długości 505 mb od 
ul. Górkowickiej do motelu RIVIERA” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   15995 
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Bolesławieckim w sprawie przejęcia przez Powiat do prowadzenia jako zadania powierzo-
nego Medycznego Studium Zawodowego im. Ludwika Hirszfelda w Bolesławcu . .    15996 
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powierzonego prowadzenia Biblioteki Pedagogicznej w Lubinie . . . . . . . . . . . . . . . . .   15998 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   16003 

3160  – Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 22 sierpnia 2005 r. o wynikach wyborów 
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3124 
UCHWAŁA RADY POWIATU TRZEBNICKIEGO 

z dnia 27 lipca 2005 r. 

w sprawie  zasad przyznawania i przekazywania stype ndiów na wyrówny-
wanie    szans    edukacyjnych    dla   uczniów   s zkół    ponadgimnazjal-
nych 

kończących  si ę  matur ą 

 Na podstawie art. 12 pkt 10a oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 
r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze 
zm.) Rada Powiatu Trzebnickiego uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Ustanawia się regulamin przyznawania i przekazywania 
stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się matu-
rą – ze środków pochodzących z Europejskiego Fundu-
szu Społecznego oraz budŜetu Państwa, o następującej 
treści: 

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów 
na  wyrównywanie  szans  edukacyjnych  dla  
uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych ko ńczących si ę matur ą 

R o z d z i a ł  1 

Postanowienia wst ępne 

§ 2 

1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawa-
nia oraz wypłacania stypendiów na wyrównywanie 
szans edukacyjnych przyznawanych w ramach Działa-
nia 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans eduka-
cyjnych poprzez programy stypendialne, finansowa-
nych ze środków Europejskiego Funduszu Społeczne-
go oraz budŜetu Państwa. 

§ 3 

UŜyte w regulaminie określenia oznaczają: 
1. Obszary wiejskie – tereny połoŜone poza granicami 

administracyjnymi miast. 
2. Trudna  sytuacja  materialna – definicja  sytuacji ro-

dziny o dochodzie w przeliczeniu na osobę lub osoby 
uczące się, nie wyŜszym niŜ kwota uprawniająca do 
uzyskania świadczeń rodzinnych zapisana w ustawie z 
dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2255 ze zm.), z 
uwzględnieniem progu dochodu w przeliczeniu na 
osobę w rodzinie określonym dla Województwa Dol-
nośląskiego w Ramowym Planie Realizacji Działania, 
corocznie przygotowywanym przez Urząd Marszał-
kowski Województwa Dolnośląskiego. 

R o z d z i a ł  2 

Formy pomocy 

§ 4 

1. Stypendia przyznawane są na częściowe lub całkowite 
pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki 
przez ucznia lub refundacje tych kosztów ponoszo-
nych na: 
1) zakwaterowanie w bursie, internacie lub na stancji, 
2) posiłki w stołówce szkolnej, internatu lub innej jed-

nostce, 
3) zakup podręczników do nauki w szkołach ponad-

gimnazjalnych, 
4) transport do i ze szkoły, 
5) opłaty czesnego za naukę w szkole ponadgimna-

zjalnej niepublicznej posiadającej uprawnienia 
szkoły publicznej, 

6) inne koszty związane z pobieraniem nauki wyma-
gane przez szkołę. 

2. Stypendia przyznawane są w formie finansowej lub 
rzeczowej. 

3. Decyzję o wyborze rodzaju świadczeń podejmują sty-
pendyści. 

4. Poniesione wydatki na świadczenia określone w ust. 1, 
powinny być ponoszone w racjonalnej wysokości w 
stosunku do powszechnie obowiązujących cen. 

R o z d z i a ł  3 

Kryteria przyznawania pomocy 

§ 5 

1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są ucznio-
wie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria: 
1) rozpoczynają naukę w tym samym roku kalenda-

rzowym, w którym ukończyli edukację w gimnazjum 
lub kontynuują naukę w szkołach ponadgimazjal-
nych – z wyłączeniem szkół dla dorosłych, rozpo-
czynają lub kontynuują naukę w dwuletnich uzu-
pełniających liceach ogólnokształcących lub trzy-
letnich technikach uzupełniających – z wyłącze-
niem szkół dla dorosłych – umoŜliwiających uzy-
skanie świadectwa dojrzałości, 

2) zamieszkują na stałe na obszarze wiejskim, 
w miastach do 5 tys. mieszkańców lub w miastach 
od 5 tys. do 20 tys. mieszkańców, w których nie ma 
szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą, 

3) pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej stacji 
materialnej. 

2. W przypadku gdy liczba osób spełniających kryteria 
określone w ust. 1 jest większa niŜ liczba stypendiów 
do rozdysponowania, pierwszeństwo do uzyskania 
stypendium mają uczniowie spełniające dodatkowe 
kryteria: 
1) są uczniami klas pierwszych, 
2) mają najniŜsze dochody w rodzinie na osobę, 
3) posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, 
4) pochodzą z rodzin wielodzietnych, tj. posiadających 

czworo i więcej dzieci, 
5) są wychowankami domów dziecka, 
6) pochodzą z rodzin niepełnych, 
7) nie powtarzają klas, chyba Ŝe powtarzanie roku 

nauki wynika z przyczyn zdrowotnych potwierdzo-
nych przez lekarza. 

3. Stypendium przyznaje się na okres nie dłuŜszy niŜ od 
września do czerwca danego roku szkolnego. 

R o z d z i a ł  4 

Tryb i zasady rozpatrywania wniosków 
stypendialnych 

§ 6 

1. Warunkiem ubiegania się przez uczniów o stypendium 
jest: 
1) złoŜenie w macierzystej szkole ucznia wniosku 

o stypendium, 
2) dołączenie do wniosku oświadczenia o sytuacji ro-

dzinnej i materialnej ucznia, oraz dokumentów nie-
zbędnych do ustalenia dochodu na osobę 
w rodzinie lub dochodu osoby uczącej się wynika-
jących z § 2 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra 
Gospodarki Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 5 mar-
ca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania 
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w sprawach świadczeń rodzinnych (Dz. U. Nr 45, 
poz. 433),  

3) okazanie dokumentów potwierdzających miejsce 
stałego zameldowania. 

2. Wzór wniosku oraz oświadczenia, o którym mowa w 
ust. 1, stanowią załącznik nr 1 i załącznik nr 2 niniej-
szej uchwały.  

3. Wniosek składa się w terminie określonym przez Po-
wiat podanym na stronie internetowej www. po-
wiat.trzebnica.pl., oraz na tablicach ogłoszeń w urzę-
dzie starostwa i w szkołach. 

4. Wniosek pozostaje bez rozpatrzenia w przypadku: 
1) złoŜenia po upływie ustalonego terminu, 
2) braku kompletu dokumentów, o których mowa w 

ust. 1 pkt 2 i 3, 
3) nieprawidłowego wypełnienia wniosku lub którego-

kolwiek z załączników – jeŜeli mimo wezwania w 
terminie 7 dni nie uzupełniono braków. 

§ 7 

1. Lista uczniów zakwalifikowanych do stypendium zosta-
je opublikowana na tablicy ogłoszeń w szkołach i na 
stronie internetowej www.powiat.trzebni-ca.pl. 

2. Uczeń zakwalifikowany do stypendium otrzyma zawia-
domienie według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 
do niniejszej uchwały. 

3. Z uczniem zakwalifikowanym do stypendium zostaje 
zawarta umowa, według wzoru stanowiącego załącz-
nik nr 4 do niniejszej uchwały.  

R o z d z i a ł  5 

Wypłata stypendium 

§ 8 

1. Maksymalna kwota stypendium nie moŜe przekroczyć 
kwoty 2500,- zł w skali roku szkolnego. 

2. Stypendium wypłacane jest maksymalnie w 10 ratach 
miesięcznych. 

3. Warunkiem wypłaty stypendium jest przedłoŜenie ory-
ginałów faktur lub rachunków na wydatki poniesione w 
okresie trwania nauki. 

4. Wypłaty i rozliczenia stypendium dokonuje szkoła. 

§ 9 

1. Stypendysta traci prawo do stypendium w przypadku: 
1) skreślenia z listy uczniów, 
2) niespełnienia kryteriów wymienionych w § 5 ust. 1, 
3) niekorzystania ze stypendium przez okres 2 mie-

sięcy od daty przyznania stypendium. 
2. Stypendysta zobowiązany jest do poinformowania 

szkoły, iŜ przestał spełniać kryteria warunkujące przy-
znanie stypendium – w terminie 7 dni od daty zaistnie-
nia okoliczności. 

3. W przypadku wypłacenia stypendium po terminie wy-
stąpienia zdarzeń wymienionych w ust. 1, stypendysta 
zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego stypendium 
na konto wskazane prze szkołę w ciągu 7 dni. 

4. Stypendysta traci prawo do otrzymania stypendium od 
1. dnia miesiąca następującego po miesiącu,  
w którym nastąpiło zdarzenie, o którym mowa w ust. 1. 

R o z d z i a ł  6 

Postanowienia ko ńcowe 

§ 10 

1. Stypendysta zobowiązany jest do: 
1) przekazywania informacji dotyczącej rezultatów 

udzielonej pomocy stypendialnej poprzez wypeł-
nianie ankiet ewaluacyjnych w trakcie trwania pro-
jektu, 

2) przekazywania informacji na temat dalszej ścieŜki 
edukacyjnej po zakończeniu projektu. 

§ 11 

Obsługę i realizację programu stypendialnego oraz wypła-
tę i rozliczanie stypendiów prowadzą szkoły. 

§ 12 

Stypendia przyznawane są pod warunkiem przekazania 
środków finansowych przez Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Dolnośląskiego na konto Powiatu. 

§ 13 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu oraz 
zobowiązuje do przekazania Radzie Powiatu informacji o 
ilości uzyskanych środków i wielkości przyznanych sty-
pendiów. 

§ 14 

Tarci moc uchwała Rady Powiatu Trzebnickiego 
nr XX/126/2004 z dnia 13 października 2004 roku 
w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów, fi-
nansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego oraz BudŜetu Państwa. 

§ 15 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY POWIATU 

 JÓZEF ŚLĄCZKA 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 1 do uchwały Rady 
Powiatu Trzebnickiego z dnia 
27 lipca 2005 r. (poz. 3124) 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady 
Powiatu Trzebnickiego z dnia 
27 lipca 2005 r. (poz. 3124) 
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Załącznik nr 3 do uchwały Rady 
Powiatu Trzebnickiego z dnia 
27 lipca 2005 r. (poz. 3124) 
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Załącznik nr 4 do uchwały Rady 
Powiatu Trzebnickiego z dnia 
27 lipca 2005 r. (poz. 3124) 
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3125 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI 

z dnia 30 czerwca 2005 r. 

zmieniaj ąca uchwał ę w sprawie okre ślenia zasad w zakresie nabywania, 
zbywania i obci ąŜania  nieruchomo ści  gruntowych  oraz ich wydzier Ŝa-
wiania 

lub najmu 

 Na podstawie art. 18 ust. 1, ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.), art. 
34 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. 
Dz. U. z 2004 r. Nr 263, poz. 2603 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

W załączniku nr 1 do uchwały nr IX/55/2003 Rady Miej-
skiej w Złotoryi z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie określe-
nia zasad w zakresie nabywania, zbywania i obciąŜania 
nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierŜawiania lub 
najmu wprowadza się następujące zmiany: 
Dodaje się § 6A, który otrzymuje brzmienie: 
„6A 
1. SprzedaŜ garaŜy moŜe nastąpić: 

a) w trybie bezprzetargowym – na rzecz dotychcza-
sowego najemcy, 

b) w trybie przetargowym – wolne garaŜe, których 
zbycie uzasadnione jest względami racjonalnego 
gospodarowania zasobem Gminy, 

2. GaraŜe, o których mowa w ust. 1 pkt b) mogą być 
sprzedane: 
a) w przetargu ograniczonym do właścicieli i najem-

ców lokali mieszkalnych lub uŜytkowych, połoŜo-
nych w budynku, posadowionym na nieruchomości 
gruntowej, na której znajduje się garaŜ, 

b) w przypadku nieustalenia nabywcy w przetargu wg 
postanowień pkt a), garaŜ moŜe być sprzedany w 
drodze publicznego przetargu ustnego nieograni-
czonego”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Złotoryja. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY MIEJSKIEJ 

 WIESŁAW WOŹNIAK 

 
 
 
 
 

3126 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W K ĄTACH WROCŁAWSKICH 

z dnia 8 lipca 2005 r. 

w sprawie zmian w podziale gminy K ąty Wrocławskie 
na stałe obwody głosowania 

 Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja 
wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Pol-
skiej (Dz. U. z 2001 r. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786, Nr 154, poz. 1802, z 
2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089, Nr 153, poz. 1271, 
z 2003 r. Nr 57, poz. 507, Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219) i art. 22 
ust. 2 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z 2002 r. Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507, Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 
25, poz. 219) w związku z art. 30 ust. 2 pkt 1 i art. 31 ustawy z dnia 16 lipca 1998 
r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 
(tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 
102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 1. W podziale Gminy Kąty Wrocławskie na stałe obwody 
głosowania, określonym w załączniku do uchwały nr 
XXIX/189/00 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z 
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dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie utworzenia na ob-
szarze Gminy Kąty Wrocławskie obwodów głosowania 
dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do 
Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, zmienionej uchwałą 
nr LII/371/02 z dnia 8 sierpnia 2002 r. w sprawie zmian 
w podziale gminy Kąty Wrocławskie na stałe obwody 
głosowania, wprowadza się następujące zmiany: 

2. W obwodzie nr 3 dopisuje się ulice w Kątach Wro-
cławskich: Spacerową i Słoneczną. 

§ 2 

Jednolity wykaz stałych obwodów głosowania, 
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w § 1, stanowi 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i 
Gminy Kąty Wrocławskie. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w 
sposób zwyczajowo przyjęty. 
 
 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY MIEJSKIEJ 

 ADAM KLIMCZAK 

 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik do uchwały Rady Miej-
skiej w K ątach Wrocławskich z 
dnia 8 lipca 2005 r. (poz. 3126) 

 
 

JEDNOLITY WYKAZ OBWODÓW GŁOSOWANIA 
W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE 

 
 

Numer obwodu 
głosowania 

Granice obwodu głosowania 

1 • Kąty Wrocławskie – ulice : Grunwaldzka, Roślinna, Nowowiejska, Jagiełły, 
Radłowa, Spokojna, Ks. J. Popiełuszki, Okrzei, 

• Nowa Wie ś Kącka, Sokolniki, Pełcznica, Kozłów, Wszemiłowice, Jurc zyce, 
Stoszyce, Szymanów , 

2 • Kąty Wrocławskie – ulice : 1 Maja, Fabryczna, Daszyńskiego, śeromskiego, 
Drzymały, Polna, Staszica, Mireckiego, Wolności, Bzowa, Chabrowa, Kwiatowa, 
Goździkowa, Spółdzielcza, Brzozowa, Dębowa, Jaśminowa, Piotra Skargi, Aka-
cjowa, Lipowa, Modrzewiowa, H. Kołłątaja, Bukowa, 

3 • Kąty Wrocławskie – ulice : Barlickiego, Kościelna, Kościuszki, Magistracka, 
Okulickiego, Norwida, Parkowa, Rynek, Sikorskiego, Sobótki, Świdnicka, Wro-
cławska, Zwycięstwa, Spacerowa, Słoneczna, 

• Sośnica, Ró Ŝaniec, Wojtkowice, Krobielowice, Sadowice , 
4 • Romnów, Bogdaszowice, Skałka, Samotwór, Kebłowice, Kr zeptów,  
5 • Smolec,  
6 • Mokronos Dolny, Mokronos Górny, Cesarzowice, Zybisz ów, Zabrodzie , 

• Gadów, Jaszkotle, Pi ętrzykowice, Rybnica, Nowa Wie ś Wrocławska , 
7 • Sadków, Baranowice-Bli Ŝ, Sadkówek, Małkowice , 
8 • Gniechowice, Górzyce, Stary Dwór, Strzeganowice , 
9 • Kamienna, Zachowice, Czer ńczyce, Kilianów, Stradów . 

 
 
 
 
 
 
 

3127 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE 

z dnia 3 sierpnia 2005 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr LXXXI/428/02 Rady Miejs kiej w Kamiennej 
Górze  z dnia 9 sierpnia 200 2 r.  w sprawie  utworzenia  stałych  obwodów 
głosowania na obszarze  miasta Kamienna Góra do wyb orów rad i burmi-
strza 

miasta oraz ustalenia siedzib obwodowych komisji wy borczych 

 Na podstawie art. 29 ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. 
– Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczy-
pospolitej Polskiej (Dz. U. z 2001 r. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.) w nawiązaniu do 
art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad 
gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 1998 r. Nr 95, poz. 602 z 
późn. zm.) Rada Miejska w Kamiennej Górze uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Wykreśla w § 1 wyŜej cytowanej uchwały w obwodzie 
głosowania nr 12 zapis: „oraz dla pacjentów Dolno ślą-
skiego Centrum Rehabilitacji ”, aktualizuje w obwodzie 
nr 5 nazwę siedziby obwodowej komisji wyborczej na: 
„Świetlica Spółki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Ka-
miennej Górze ul. Sienkiewicza 3 ” i w obwodzie nr 9 na 
„Zespół Szkół Ogólnokształc ących w Kamiennej Gó-
rze ul. Skłodowskiej-Curie 2 ”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 
 
 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej 
wiadomości poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na 
terenie miasta Kamienna Góra. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY RADY 

 JAROSŁAW DYCZKOWSKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3128 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE 

z dnia 11 sierpnia 2005 r. 

w  sprawie  zmiany  uchwały  nr  XXXVIII/170/2005  Rady  Miejskiej 
w Zawidowie z dnia 25 maja 2005 r.  w sprawie nadan ia Statutu Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie 

 Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.) Rada 
Miejska w Zawidowie uchwala, co następuje: 

 
 § 1 
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W uchwale nr XXXVIII/170/2005 z dnia 25 maja 2005 r.: 
1. w § 1 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: „ustawy z dnia 22 

kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłuŜników ali-
mentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 
2005 r. Nr 86, poz. 732)”. 

2. w § 6 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: „w zakresie postę-
powania wobec dłuŜników alimentacyjnych oraz  za-
liczce  alimentacyjnej – ustawa  o  postępowaniu wo-
bec dłuŜników alimentacyjnych oraz zaliczce alimenta-
cyjnej”. 

3. w § 8 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „środki na realizację i 
obsługę zadań zleconych gminie, świadczenia rodzin-
ne oraz zaliczkę alimentacyjną zapewnia budŜet pań-
stwa”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Zawidowa. 

§ 3 

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

 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY MIEJSKIEJ 

 DOMINIK TRACZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3129 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE 

z dnia 11 sierpnia 2005 r. 

w sprawie nadania nazwy parkowi w m. Zawidowie 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z 
późn. zm.) Rada Miejska w Zawidowie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Miejscowemu parkowi połoŜonemu w m. Zawidowie, po-
między ulicami Zgorzelecka i Parkowa, nadaje się nazwę: 
Miejski Park im. Jakuba Böhme . 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Zawidowa. 
 
 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY MIEJKSIEJ 

 DOMINIK TRACZ 
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3130 
UCHWAŁA RADY GMINY STARA KAMIENICA 

z dnia 14 czerwca 2005 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzen-
nego obr ębu Nowa Kamienica 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), 
w związku z uchwałą Rady Gminy Stara Kamienica nr IV/17/02 z dnia 30 grudnia 
2002 r. zmienioną uchwałą Rady Gminy Stara Kamienica nr XIII/75/03 z dnia 29 
września 2003 r. o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego jednostki strukturalnej Nowa Kamienica, po stwierdzeniu 
zgodności projektu planu z ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Kamienica, uchwala 
się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu Nowa Kamienica, 
zwany dalej planem. 

 
 

R o z d z i a ł  1 

Przedmiot i zakres ustale ń planu 

§ 1 

Plan obejmuje obszar w granicach obrębu geodezyjnego 
Nowa Kamienica Gmina Stara Kamienica z wyłączeniem 
terenu działki nr 244 uznanej decyzją Ministra Transportu 
i Gospodarki Morskiej nr 42 z dnia 28 grudnia 2000 r. za 
teren zamknięty. 

§ 2 

1. Integralnymi częściami uchwały są: 
1) załącznik graficzny – rysunek planu w skali 1:2000; 
2) załącznik nr 2 – „Sposób realizacji inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej ustalonych 
w planie”; 

3) załącznik nr 3 – „Rozstrzygnięcie dot. sposobu roz-
patrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu”. 

2. Załączniki nr 2 i 3, o których mowa w ust. 1, nie są 
ustaleniami planu. 

§ 3 

W planie określono: 
1) w rozdziale 2 i 3 uchwały oraz na rysunku planu: 

a) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 
tereny o róŜnym przeznaczeniu lub róŜnych zasa-
dach zagospodarowania,  

b) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go, 

c) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego, 

d) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej, 

e) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych, 

f) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy, 

g) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, 

h) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uŜytkowaniu, 

i) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

2) w rozdziale 3 i 4 uchwały – szczegółowe zasady 
i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych 
planem; 

3) w rozdziale 2, 3 i 4 uchwały oraz na rysunku planu – 
sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i uŜytkowania terenów; 

4) w rozdziale 4 uchwały – stawki procentowe, na pod-
stawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 
36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

§ 4 

1. Dla całego obszaru objętego planem obowiązują ogól-
ne ustalenia funkcjonalno-przestrzenne, zasady ob-
sługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicz-
nej, zasady ochrony środowiska przyrodniczego i kul-
turowego oraz reguły realizacji zagospodarowania, 
zawarte w ustaleniach tekstowych w rozdziałach 2 i 4 
niniejszej uchwały. 

2. Teren objęty planem podzielono na obszary, którym 
nadano oznaczenia liczbowe i literowe (które nie są 
ustaleniami funkcjonalnymi planu), słuŜące powiązaniu 
rysunku planu z ustaleniami tekstowymi – 
w szczególności zawartymi w rozdziale 3 uchwały. 
Ustalone i orientacyjne granice obszarów są odpo-
wiednio ustalonymi lub orientacyjnymi liniami rozgrani-
czającymi. W szczególności w ustaleniach szczegóło-
wych dotyczących dróg zawartych w paragrafie 27 – 
uŜyte określenie „linie rozgraniczające” odnosi się 
zawsze – jako w tym wypadku toŜsame – do linii okre-
ślonych w legendzie rysunku planu jako „granice ob-
szarów”. 

3. W niektórych przypadkach z obszarów, o których mo-
wa w ust. 2, wydzielono orientacyjnymi liniami rozgra-
niczającymi tereny o róŜnych funkcjach lub róŜnych 
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zasadach zagospodarowania. Niektórym terenom na-
dano oznaczenia literowe (które nie są ustaleniami 
funkcjonalnymi planu) w nawiasach, słuŜące powiąza-
niu rysunku planu z ustaleniami tekstowymi zawartymi 
w rozdziale 3 uchwały. 

§ 5 

1. Obowiązujące ustalenia w rysunku planu to: przebiegi 
granic obszarów i linii rozgraniczających, ustalenia do-
tyczące istniejącej zabudowy, przebiegi linii zabudowy, 
lokalizacje zespołów zieleni wysokiej i projektowanych 
dolesień. 

2. Granice terenów zamkniętych oraz granice i oznacze-
nia obiektów i terenów chronionych na podstawie 
przepisów odrębnych, które przedstawiono na rysunku 
planu, nie są ustaleniami planu. Zmiany w tym zakre-
sie nie wymagają aktualizowania planu, jeŜeli nie po-
wodują konieczności dokonania zmian w ustaleniach 
zawartych w rozdziale 2 i 3 uchwały. 

§ 6 

1. W planie ustalono przewaŜające funkcje obszarów 
i terenów. Wyznaczono obszary i tereny o jednej, 
przesądzonej funkcji podstawowej oraz obszary i tere-
ny, które mogą być wykorzystywane pod dwie lub wię-
cej funkcji (alternatywnie lub łącznie, wg ustaleń 
szczegółowych). Symbolami literowymi oznaczono 
funkcje podstawowe (przewaŜające). Funkcje dopusz-
czalne oraz warunki ich dopuszczenia określają usta-
lenia zawarte w § 7 uchwały oraz szczegółowe ustale-
nia dla poszczególnych obszarów zawarte w rozdziale 
3 uchwały. 

2. Przebiegi granic obszarów określa rysunek planu. 
Ustalone granice są przesądzonymi, obowiązującymi 
granicami przestrzeni publicznych lub wydzielanych 
nieruchomości. Orientacyjne granice obszarów 
i orientacyjne linie rozgraniczające mogą być w postę-
powaniach lokalizacyjnych oraz w projektach podziału 
terenu korygowane na podstawie opracowań o więk-
szym stopniu szczegółowości niŜ rysunek planu, jeŜeli 
wymaga tego w szczególności program sytuowanej 
inwestycji, pod warunkiem zachowania moŜliwości re-
alizacji funkcji i spełnienia zasad zagospodarowania 
ustalonych planem dla wszystkich terenów.  

3. W rysunku planu przedstawiono przebiegi nieprzekra-
czalnych linii zabudowy. Regulacjom liniami zabudowy 
nie podlegają w szczególności wykusze, balkony, za-
daszenia przedwejściowe, gzymsy, okapy, wysunięte 
mniej niŜ 1,2 m poza obrys rzutu budynku. 

4. Na terenach, dla których w planie nie określono prze-
biegów linii zabudowy, obowiązują – z zastrzeŜeniem 
ust. 5 – przepisy prawa powszechnego, 
a w szczególności przepisy zawarte w art. 43 ustawy z 
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 
2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.) oraz przepisy 
prawa powszechnego dot. lokalizowania inwestycji w 
sąsiedztwie sieci infrastruktury technicznej. 

5. Na terenach, dla których w planie nie określono prze-
biegów linii zabudowy, ustala się minimalną odległość 
zabudowy od granic działek dróg wewnętrznych – 4 m. 

R o z d z i a ł  2 

Przeznaczenie i warunki zagospodarowania terenów 

§ 7 

Przeznaczenie terenów – podstawowe ustalenia 
funkcjonalne  

1. Przeznaczenie terenów określono w ustaleniach 
szczegółowych, w rozdziale 3 uchwały. UŜywane 
w ustaleniach funkcjonalnych określenia: „przezna-
czenie/funkcja podstawowe/a” i „przeznacze-
nie/funkcja uzupełniające/a (dopuszczalne/a, towarzy-
szące/a)” oznaczają odpowiednio przeznaczenie, które 
powinno przewaŜać na danym obszarze lub terenie i 
przeznaczenie niekolidujące z przeznaczeniem pod-
stawowym, które – z zastrzeŜeniem ust. 3 i 4 – moŜe 
uzupełniać przeznaczenie podstawowe. 

2. Tereny zainwestowania wiejskiego to tereny, na któ-
rych mogą być lokalizowane: zabudowa mieszkaniowa 
jedno- i wielorodzinna, mieszkalnictwo zbiorowe, pen-
sjonaty, zabudowa letniskowa, zabudowa zagrodowa, 
usługi i administracja, sport i rekreacja, zieleń urzą-
dzona, place zabaw, ogrodnictwa oraz parkingi, gara-
Ŝe boksowe dla samochodów osobowych, stacje paliw 
i warsztaty samochodowe, hurtownie i magazyny, nie-
uciąŜliwe ośrodki obsługi gospodarki rolnej, pojedyn-
cze nieuciąŜliwe zakłady rzemieślnicze i obiekty infra-
struktury technicznej – po uzyskaniu stosownej zgody 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

3. Chronionymi terenami otwartymi są grunty rolne, na 
których występują szczególne wartości przyrodnicze 
warte objęcia ochroną poprzez ustanowienie form 
ochrony przewidywanych w prawie powszechnym lub 
szczególne zagospodarowanie określone w ustale-
niach szczegółowych – por. ustalenia w § 9 ust. 21 
oraz ustalenia szczegółowe zawarte w rozdziale 3. 

4. JeŜeli ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej dla 
funkcji podstawowych terenów funkcjami uzupełniają-
cymi są w szczególności: 
1) dla terenów sportu, rekreacji i turystyki – pojedyn-

cze obiekty usługowe i administracyjne, zieleń 
urządzona, place zabaw, parkingi, zieleń nieurzą-
dzona, nieuciąŜliwe obiekty infrastruktury techn. – 
pod warunkiem, Ŝe funkcje uzupełniające nie ogra-
niczą moŜliwości lokalizowania na przewaŜającej 
powierzchni terenu funkcji sportowych, rekreacyj-
nych i turystycznych; 

2) dla terenów eksploatacji powierzchniowej – grunty 
orne i trwałe uŜytki zielone, lasy, zieleń urządzona, 
pojedyncze obiekty administracyjne oraz produkcyj-
ne związane z przeróbką eksploatowanej kopaliny;  

3) dla terenów produkcji i obsługi gospodarki rolnej – 
zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa, pojedyncze 
obiekty usługowe, sady, uprawy ogrodnicze, plan-
tacje, tereny rolne, lasy i zadrzewienia, zieleń nie-
urządzona, nieuciąŜliwe obiekty produkcyjne i ma-
gazynowe, parkingi, garaŜe, stacje paliw i warsztaty 
samochodowe, obiekty infrastruktury technicznej, 
zbiorniki wodne; 

4) dla terenów zabudowy zagrodowej – zabudowa 
mieszkaniowa i usługowa – adaptacja stanu istnie-
jącego, sady, uprawy ogrodnicze, plantacje, ogrody 
działkowe, lasy i zadrzewienia, sport, rekreacja i tu-
rystyka, ośrodki obsługi gospodarki rolnej, stawy 
hodowlane i inne zbiorniki wodne, zieleń nieurzą-
dzona, obiekty infrastruktury technicznej, z zastrze-
Ŝeniem: sytuowanie funkcji nierolniczych winno re-
spektować zasady ochrony gruntów rolnych; 
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5) dla terenów rolnych – sady, uprawy ogrodnicze, 
plantacje, ogrody działkowe, lasy i zadrzewienia, 
sport, rekreacja i turystyka, ośrodki obsługi gospo-
darki rolnej, stawy hodowlane i inne zbiorniki wodne, 
zieleń nieurządzona, obiekty infrastruktury technicz-
nej, z zastrzeŜeniem: sytuowanie funkcji nierolni-
czych winno respektować zasady ochrony gruntów 
rolnych – por. równieŜ ustalenia w § 9 ust. 22; 

6) dla terenów lasów i zadrzewień – grunty orne 
i trwałe uŜytki zielone, urządzenia sportowe, rekre-
acyjne i turystyczne, parkingi, obiekty infrastruktury 
technicznej, zbiorniki wodne – w zakresie nie-
sprzecznym z zasadami ochrony gruntów leśnych; 

7) dla terenów infrastruktury technicznej – parkingi, 
administracja. 

5. JeŜeli ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej – 
uŜyte w planie określenie „zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna” naleŜy rozumieć jako zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną wolno stojącą. 

6. Ustalone w planie przeznaczenie terenów i sposoby 
ich zagospodarowania mogą być ograniczane przepi-
sami prawa powszechnego lub/i decyzji ustanawiają-
cych formy ochrony terenów lub/i strefy ograniczonego 
uŜytkowania. 

7. Na wszystkich terenach przeznaczonych na cele nie-
rolnicze i nieleśne prócz terenów w liniach rozgrani-
czających dróg – jeŜeli ustalenia szczegółowe zawarte 
w rozdziale 3 uchwały nie stanowią inaczej – dopusz-
cza się lokalizowanie niewielkich, nieuciąŜliwych urzą-
dzeń i obiektów gospodarki komunalnej, 
w szczególności pompowni i stacji transformatoro-
wych. 

§ 8 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

1. Dla ochrony i kształtowania ładu przestrzennego usta-
la się: 
1) obejmuje się ochroną: 

a) leŜący w granicach projektowanego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Karkonosze – Góry 
Izerskie obszar obrębu oraz panoramy widocz-
ne z naturalnych punktów widokowych, 

b) historyczny układ przestrzenny wsi, 
c) gabaryty i wartościowe elementy budynków o 

walorach historycznych, 
d) wartościowe zespoły zieleni, aleje, nasadzenia 

przydroŜne, towarzyszące zabudowie i zieleń 
śródpolną, 

e) obszary zwartych kompleksów leśnych i cenne 
zespoły przyrodnicze; 

2) rewaloryzacji lub ukształtowania wymagają: 
a) układ przestrzenny wsi w oparciu o zasadę konty-

nuacji historycznego rozwoju jednostki osadniczej, 
b) ciągi zabudowy lokalizowanej wzdłuŜ dróg pu-

blicznych, 
c) kompozycja zieleni wysokiej na terenach pu-

blicznych i terenach eksponowanych z dróg pu-
blicznych i punktów widokowych, 

d) poszerzone ciągi dróg publicznych, 
e) systemy uzbrojenia terenów w komunalne sieci 

infrastruktury technicznej. 

2. W ust. 8 i 9 i w rozdziale 3 uchwały w ustaleniach 
szczegółowych dotyczących poszczególnych obsza-
rów ustalono zasady przekształcania istniejącego za-
inwestowania, gabaryty i charakter projektowanych 
obiektów kubaturowych oraz określono wymagania 
dotyczące sposobów parcelacji i zagospodarowania 
terenów. 

3. Ze względu na występujące na terenie obrębu budynki 
o walorach historycznych – projektując nowe zainwe-
stowanie, opracowując dokumentacje dot. przebudów 
i remontów obiektów istniejących oraz przygotowując 
realizacje zagospodarowania poszczególnych nieru-
chomości, wymaga się zachowania standardów sto-
sownych dla historycznego charakteru zainwestowa-
nia. W szczególności: 
1) projektując elewacje nowych budynków w sąsiedz-

twie zabudowy historycznej lub przeprowadzając 
remonty obiektów istniejących naleŜy w elewacjach 
stosować szlachetne materiały kamienne i cera-
miczne; wyklucza się stosowanie sidingów z two-
rzyw sztucznych, 

2) projektując kolorystyki istniejących i projektowa-
nych budynków naleŜy respektować historyczny 
charakter zainwestowania wsi – wyklucza się sto-
sowanie jaskrawych kolorów podstawowych dale-
kich od naturalnych, stosowanych w elewacjach w 
przeszłości, 

3) wymaga się, aby projekty elementów informacji wi-
zualnej umieszczane na budynkach (szyldy, rekla-
my) przedstawiane były na zdjęciach dokumentują-
cych inne, istniejące juŜ w sąsiedztwie reklamy i 
szyldy oraz dla stwierdzenia, czy nowe elementy 
usytuowaniem, kolorystyką i gabarytami odpowia-
dają elementom istniejącym lub/i charakterowi bu-
dynku, na którym mają być mocowane. 

4. Gabaryty projektowanej zabudowy, rodzaj dachu oraz – 
w niektórych przypadkach – maksymalny dopuszczalny 
wskaźnik zabudowy lub wymagany minimalny wskaźnik 
powierzchni biologicznie czynnej, ustalone zostały w 
rozdziale 3 uchwały oraz na rysunku planu poprzez 
ustalenie przebiegów linii zabudowy. 

5. Wymaga się, aby sytuując projektowane obiekty re-
spektować ustalone planem nieprzekraczalne linie za-
budowy. 

6. W pasach drogowych określonych w rysunku planu 
nie dopuszcza się sytuowania trwałych obiektów kuba-
turowych, z zastrzeŜeniem § 11 ust. 3. 

7. Ustala się, Ŝe kioski, stragany i parterowe pawilony 
usługowe (gastronomiczne, handlowe i rzemieślnicze 
– o  powierzchni  uŜytkowej  do 100 m2)  mogą 

być sytuowane jedynie jako obiekty o lokalizacji cza-
sowej. 

  8. Dopuszcza się rozbudowy i przebudowy istniejących 
budynków, z zastrzeŜeniem § 10. JeŜeli ustalenia 
szczegółowe zawarte w rozdziale 3 nie stanowią ina-
czej – rozbudowy i przebudowy winny respektować 
warunki: 
1) kąt spadku połaci dachowych nad częścią dobu-

dowywaną lub przebudowywaną winien być równy 
kątowi spadku głównej istniejącej połaci dacho-
wej, 

2) dachy części dobudowywanych lub rozbudowy-
wanych naleŜy pokryć tym samym materiałem i w 
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takim samym kolorze, co pokrycie dachu istnieją-
cego, 

3) dopuszcza się przebudowywanie dachów płaskich 
na dachy strome; kąt spadku połaci dachowych i 
rodzaj pokrycia naleŜy dostosować do spadków i 
pokrycia dachu budynku istniejącego na jednej z 
sąsiednich działek, 

4) jeŜeli istniejący budynek lub zespół zabudowy po-
siadają oś symetrii – naleŜy zachować tę syme-
trię. 

  9. Dopuszcza się nadbudowywanie istniejących budyn-
ków do wysokości nieprzekraczającej wysokości 
najwyŜszego budynku na działkach bezpośrednio są-
siednich. Geometria i pokrycie dachu nadbudowywa-
nej części budynku – jak dach budynku istniejącego 
na jednej z działek bezpośrednio sąsiednich. 

10. WzdłuŜ dróg publicznych nie dopuszcza się realizacji 
nowych ogrodzeń pełnych. Dopuszcza się ogradza-
nie posesji ogrodzeniami aŜurowymi, na podmurów-
kach. 

11. Ustala  się  zakaz  lokalizowania  naziemnych zbior-
ników  gazu  lub  oleju  opałowego w miejscach wi-
docznych z dróg publicznych i wewnętrznych. 

12. W rysunku planu i ustaleniach szczegółowych dla 
niektórych obszarów wskazano wartościową istnieją-
cą zieleń wysoką przewidywaną do zachowania. Do-
puszcza się wycinanie pojedynczych drzew, jeŜeli 
wymaga tego ich stan zdrowotny. 

13. UŜyte w ustaleniach szczegółowych określenie typu 
„zabudowa (zainwestowanie) do zachowania” ozna-
cza, Ŝe nie przewiduje się potrzeby wyburzania istnie-
jącej zabudowy kubaturowej, likwidacji istniejących 
budowli lub zmiany sposobu zagospodarowania nie-
ruchomości. JeŜeli potrzeba dokonania wyburzeń, 
usunięcia budowli lub zmiany sposobu zagospoda-
rowania terenu wyniknie w szczególności ze względu 
na stan techniczny istniejącego zainwestowania lub 
w związku z realizacją innych ustaleń planu – do-
puszcza się tego rodzaju przekształcenia z zastrze-
Ŝeniem § 10 i pod warunkiem zapewnienia moŜliwo-
ści realizacji innych ustaleń planu. 

14. UŜyte w ustaleniach szczegółowych określenie „mi-
nimalna powierzchnia nieruchomości przeznacza-
nych pod zabudowę” odnosi się do nieruchomości 
wydzielanych na podstawie niniejszego planu i nie 
dotyczy nieruchomości istniejących w dniu jego wej-
ścia w Ŝycie.  

§ 9 

Zasady ochrony środowiska,  
przyrody i krajobrazu kulturowego 

  1. Dla określenia dopuszczalnego poziomu hałasu 
w środowisku zalicza się – w rozumieniu przepisów 
art. 113 ust. 2 w związku z art. 114 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 
Nr 62, poz. 627 z późn. zm.): 
1) do terenów „zabudowy mieszkaniowej” – tereny 

zainwestowania wiejskiego, zabudowy mieszka-
niowej i usługowej, 

2) do terenów „rekreacyjno-wypoczynkowych poza 
miastem” – tereny sportu i rekreacji. 

  2. W dolinie rzeki Kamieniczki nie ustalono dotychczas 
granic obszarów zagroŜenia wodami powodziowymi. 
Zaleca się, aby inwestycje sytuowane w bezpośred-

nim sąsiedztwie rzeki realizować w porozumieniu z 
Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu. 

  3. Zaleca się, aby stosując dostępne rozwiązania tech-
niczne, technologiczne i organizacyjne zapewniać 
dotrzymywanie standardów jakości środowiska poza 
terenami inwestycji mogących szkodliwie oddziały-
wać na środowisko, dla uniknięcia tworzenia obsza-
rów ograniczonego uŜytkowania. 

  4. Ustala się wyposaŜenie terenów zainwestowania 
wiejskiego w sieć kanalizacji sanitarnej – por. ustale-
nia w § 16. Skład ścieków odprowadzanych do kana-
lizacji komunalnej powinien odpowiadać moŜliwo-
ściom technologicznym komunalnych urządzeń 
oczyszczających.  

  5. Dla ochrony gruntów i wód podziemnych utwardzone 
nawierzchnie naraŜone na kontakt z substancjami 
ropopochodnymi naleŜy wyposaŜać w urządzenia, w 
których wody opadowe winny być podczyszczane 
przed ich odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej 
lub/i rowów i potoków. 

  6. W przypadku realizowania nowych kotłowni lokalnych 
wymaga się stosowania paliw zapewniających do-
trzymywanie obowiązujących norm emisji zanie-
czyszczeń, zalecając stosowanie paliw gazowych. 

  7. Dla ochrony przed wpływem pól niejonizującego 
promieniowania elektromagnetycznego naleŜy sytu-
ować projektowaną zabudowę w sąsiedztwie napo-
wietrznych linii elektroenergetycznych w odległo-
ściach wynikających z przepisów prawa powszech-
nego, respektując określone w planie linie zabudowy. 

  8. Sytuując nowe zainwestowanie w sąsiedztwie istnie-
jących cieków wodnych naleŜy zachowywać po-
wierzchnie biologicznie czynne w sąsiedztwie koryt 
potoków, respektując określone w planie linie zabu-
dowy oraz odsuwając zabudowę od naraŜonych na 
osuwanie się skarp. 

  9. Granica rolno-leśna obejmuje kompleksy istniejących 
lasów i projektowanych dolesień. 

10. W rysunku planu wskazano zasięg zalecanych za-
darnień.  

11. W rysunku planu i w ustaleniach szczegółowych 
wskazano  drzewa  pomnikowe zalecane do objęcia 
ochroną w formie pomników przyrody oŜywionej. 

12. Istniejąca zieleń przydroŜna – do zachowania, jeŜeli 
nie wymagane są wycięcia związane z poszerzaniem 
koron dróg. Wymaga się realizacji uzupełniających 
zachowywane szpalery nasadzeń zieleni wysokiej. 
Ustalenia dot. istniejącej i projektowanej zieleni na 
poszczególnych terenach, zawarto na rysunku planu i 
w rozdziale 3 uchwały, gdzie określono charakter i 
funkcje nowych nasadzeń oraz – w niektórych wy-
padkach – zalecenia dotyczące istniejących zespo-
łów zieleni. 

13. Wymaga się, aby realizując obiekty kubaturowe 
i sieci infrastruktury technicznej nie naruszać syste-
mów korzeniowych drzew, prowadząc roboty ziemne 
– w miarę moŜliwości – poza zasięgiem ich koron. 
Wymaga się zabezpieczania drzew na placach bu-
dów dla ich ochrony przed zniszczeniem mechanicz-
nym. Po zakończeniu prac budowlanych wymaga się 
przeprowadzenia pielęgnacji istniejącej dendroflory – 
leczenie ubytków pni, cięcia sanitarne i formujące w 
koronach drzew. 
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14. Projektowane garaŜe boksowe dla samochodów 
osobowych powinny słuŜyć jedynie do przechowywa-
nia samochodów. Nie dopuszcza się prowadzenia w 
nich działalności warsztatowej. Naprawy mogą być 
prowadzone jedynie w zakresie niezawodowym i do-
tyczyć jedynie napraw bieŜących. 

15. Na terenach projektowanej zabudowy wielorodzinnej 
i usług wymaga się, aby dokumentacja zagospoda-
rowania terenu zawierała projekt zieleni. 

16. System gospodarowania odpadami – zgodnie 
z planem gospodarki odpadami gminy – zostanie 
włączony do systemu realizowanego wspólnie przez 
miasta i gminy: Gryfów Śl., Lubomierz, Wleń i Starą 
Kamienicę. Ustala się, Ŝe odpady komunalne po zor-
ganizowaniu systemu selektywnej zbiórki wywoŜone 
będą do projektowanego Zakładu Utylizacji Odpadów 
Komunalnych w Lubomierzu, zlokalizowanego w są-
siedztwie istniejącego składowiska. Alternatywnie 
dopuszcza się wywóz odpadów na składowisko w 
Karłowcu (gm. Mirsk), do zakładu Ścięgny-Kostrzyca 
lub – po wybudowaniu stacji przeładunkowej w Lu-
bomierzu – wywóz na składowisko w Pielgrzymce. 
We wsi naleŜy zorganizować ogrodzony i odpowied-
nio wyposaŜony lokalny punkt gromadzenia odpa-
dów, którego lokalizację dopuszcza się na terenach 
zainwestowania wiejskiego. 

17. Teren objęty planem leŜy w granicach projektowane-
go Obszaru Chronionego Krajobrazu Karkonosze – 
Góry Izerskie.  

18. Zasady ochrony krajobrazu kulturowego oraz zasady 
ochrony posiadających walory historyczne cmentarzy 
i parków określono w § 8 ust. 1 i w § 10 oraz w usta-
leniach szczegółowych zawartych w rozdziale 3 
uchwały. 

19. Udokumentowane w kat. B na powierzchni 0,21 ha 
złoŜe paleozoicznego kwarcu „Nowa Kamienica” – do 
eksploatacji do czasu wyczerpania zasobów – por. 
ustalenia szczegółowe dla obszaru 11PG. 

20. Dla umoŜliwienia eksploatacji udokumentowanego w 
gminie Mirsk w kat. C2 złoŜa bazaltów „Góra Kamie-
nista” utworzono teren górniczy, którego granice 
przedstawiono na rysunku planu – por. ustalenia w § 
13 ust. 2 i ustalenia szczegółowe dla obszaru 8PG. 

21. Na chronionych terenach otwartych obowiązuje za-
kaz sytuowania wszelkiej zabudowy kubaturowej 
oraz obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej. 

22. Na terenach rolnych – jeŜeli ustalenia szczegółowe 
zawarte w rozdziale 3 nie stanowią inaczej – ustala 
się zakaz sytuowania nowej zabudowy kubaturowej. 

23. NieuŜytki naleŜy pozostawić do samorekultywacji, 
dopuszczając ich rekultywacje w kierunku rolnym lub 
leśnym. 

24. Zasady ochrony nietoperzy określono w § 19 uchwa-
ły. 

§ 10 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej 

1. Obiekty wpisane do rejestru zabytków – por. ustalenia 
szczegółowe – objęte są rygorami ochrony konserwa-
torskiej wynikającymi z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zasady te 
obowiązują niezaleŜnie od połoŜenia obiektu – w stre-
fach ochrony konserwatorskiej lub poza strefami. 
Wszelkie prace remontowe, zmiany własności, funkcji i 
przeznaczenia obiektów wymagają pisemnego pozwo-
lenia jeleniogórskiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków. Szczegółowe wytyczne dot. obiek-
tów wpisanych do rejestru zabytków winny być formuło-
wane przez słuŜby nadzoru konserwatorskiego w od-
powiedzi na wnioski inwestorów określające planowane 
zamierzenia inwestycyjne. 

2. Na rysunku planu wskazano obiekty zalecane do wpi-
sania do rejestru zabytków – budynki o numerach 7, 
21, 24, 25,45, 46 i 61 oraz cmentarz przykościelny i 
most na Kamieniczce. Do czasu dokonania wpisu – w 
wypadku prac remontowych, modernizacyjnych i roz-
biórkowych prowadzonych przy tych nieruchomo-
ściach obowiązują ustalenia zawarte w ust. 3 nieza-
leŜnie od tego, czy uchwalona została gminna ewiden-
cja zabytków. 

3. Dla  obiektów  wpisanych  do  gminnej  ewidencji za-
bytków  obowiązują  ustalenia  zawarte  w  rozdziale 3 
uchwały. W wypadku prac remontowych, moderniza-
cyjnych i rozbiórkowych prowadzonych przy nierucho-
mościach wpisanych do gminnej ewidencji zabytków, 
a niewpisanych do rejestru zabytków – inwestor przed 
rozpoczęciem remontu lub przebudowy obiektu winien 
uzyskać opinię jeleniogórskiej Delegatury Wojewódz-
kiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu. Do-
puszcza się rozbiórkę budynków i budowli znajdują-
cych się w gminnej ewidencji zabytków, a niewpisa-
nych do rejestru zabytków, gdy jest to uzasadnione 
względami technicznymi. W takim wypadku inwestor 
jest zobowiązany przekazać jeleniogórskiej Delegatu-
rze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we 
Wrocławiu dokumentację obiektu, której zakres okre-
ślą słuŜby nadzoru konserwatorskiego. 

4. Na terenach oznaczonych na rysunku planu stanowisk 
archeologicznych prowadzenie działalności inwesty-
cyjnej związanej w wykonywaniem prac ziemnych wy-
maga uzyskania opinii słuŜb konserwatorskich. 

§ 11 

Wymagania wynikaj ące z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych  

1. Zabrania się sytuowania reklam: 
1) na skwerach i w szpalerach drzewach oraz na 

drzewach i w odległości mniejszej niŜ 1 m od za-
sięgu ich koron, 

2) na obiektach sytuowanych dla ozdoby przestrzeni 
publicznych, 

3) w odległości mniejszej niŜ 1 m od szlaków rowero-
wych, 

4) na terenach publicznych nieruchomości przezna-
czanych do zagospodarowania zielenią urządzoną. 

2. Umieszczanie wolno stojących reklam i znaków nie 
moŜe powodować utrudnień w komunikacji pieszej 
i rowerowej, ograniczania widoczności na skrzyŜowa-
niach oraz percepcji znaków i sygnałów drogowych – 
dla zapewnienia bezpieczeństwa uŜytkownikom cią-
gów komunikacyjnych. 

3. W przestrzeniach publicznych dróg – pasach drogo-
wych – wyklucza się realizowanie nowych schodów 
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wejściowych do budynków oraz straganów, kiosków i 
elementów małej architektury ograniczających moŜli-
wość swobodnego przejścia lub przejazdu, dopusz-
czając sytuowanie wiat przystanków komunikacji zbio-
rowej i budek telefonicznych. 

4. Szczegółowe wymagania dotyczące kształtowania 
przestrzeni publicznych zawarto w rozdziale 3 uchwa-
ły, w ustaleniach dotyczących dróg publicznych oraz 
terenów dostępnych bez ograniczeń dla mieszkańców 
i uŜytkowników istniejącego i projektowanego zainwe-
stowania. 

§ 12 

Parametry i wska źniki kształtowania zabudowy  
oraz zagospodarowania terenu 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zwią-
zane ze sposobami zagospodarowania terenów zawarto 
w rozdziale 3 uchwały, w ustaleniach szczegółowych do-
tyczących poszczególnych obszarów. 

§ 13 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów   podlegaj ących   ochronie,   ustalonych   na 

podstawie odr ębnych przepisów 

1. Granice i sposoby zagospodarowania udokumento-
wanych złóŜ surowców zawarto w § 9 ust. 19 i 20 oraz 
w ustaleniach szczegółowych dla obszarów oznaczo-
nych 8PG i 11PG. 

2. ZłoŜe bazaltu „Góra Kamienista” posiada ustanowione 
w 1998 r.: obszar górniczy o powierzchni 23,3 ha i le-
Ŝący częściowo w gminie Stara Kamienica teren gór-
niczy o powierzchni 130,7 ha oraz opracowany plan 
zagospodarowania złoŜa i plan ruchu. Okres waŜności 
koncesji minie w roku 2023. 

3. Na terenie obrębu poza obszarem oznaczonym sym-
bolem 8PG nie przewiduje się podejmowania eksplo-
atacji surowców mineralnych ani prowadzenia prac 
dokumentacyjnych mogących – nawet czasowo – 
zmniejszyć walory krajobrazowe.  

4. Lasy Skarbu Państwa pozostające w zarządzie nadle-
śnictwa to lasy ochronne. Ustalenia dot. projektowa-
nych i dopuszczanych dolesień zawarto na rysunku 
planu i w rozdziale 3, w ustaleniach szczegółowych 
dot. terenów otwartych. 

5. Zasady gospodarowania w sąsiedztwie potoków okre-
ślają przepisy prawa powszechnego, w szczególności 
art. 27 ust. 1, art. 83, art. 85 oraz w art. 40 ustawy z 
dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, 
poz. 1229 z późn. zm.) – por. równieŜ ustalenia w § 9 
ust. 8. 

6. Wg dostępnych materiałów na terenie obrębu nie 
stwierdzono występowania terenów potencjalnego za-
groŜenia osuwaniem się mas ziemnych. W wypadku 
udokumentowania takich zagroŜeń – na tych terenach 
i w odległości do 50 m od ich granic realizując zainwe-
stowanie wymagające prowadzenia prac ziemnych na-
leŜy poprzedzać prace projektowe opracowaniem 
technicznych badań podłoŜa gruntowego dla określe-
nia ewentualnych sposobów zabezpieczeń przed osu-
wiskami. 

7. Do zagospodarowywania i zmiany przeznaczenia te-
renów w sąsiedztwie terenów kolejowych, oznaczo-
nych w rysunku jako tereny zamknięte, stosuje się 

przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
10 listopada 2004 r. w sprawie wymagań w zakresie 
odległości i warunków dopuszczających usytuowanie 
budowli i budynków, drzew lub krzewów, elementów 
ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w 
sąsiedztwie linii kolejowych, a takŜe sposobu urządza-
nia i utrzymywania zasłon odśnieŜnych oraz pasów 
przeciwpoŜarowych (Dz. U. Nr 249, poz. 2500). 

§ 14 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich u Ŝytkowaniu 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów, ograni-
czenia w ich uŜytkowaniu oraz – w niektórych wypadkach 
– szczegółowe wskaźniki kształtowania zagospodarowa-
nia ustalone zostały dla poszczególnych terenów w roz-
dziale 3 uchwały. 

§ 15 

Podstawowe zasady modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemu komunikacji  

1. Ustala się obsługę komunikacyjną zainwestowanych 
terenów poprzez sieć istniejących i projektowanych 
dróg lokalnych i dojazdowych określonych w rysunku 
planu bez ograniczeń oraz z istniejących dróg zbior-
czych – w ograniczonym zakresie, wg przepisów pra-
wa powszechnego i ustaleń szczegółowych zawartych 
w rozdziale 3. 

2. Ustalenia szczegółowe dla dróg – szerokość linii roz-
graniczających, liczba jezdni, liczba pasów ruchu, cha-
rakter przekroju, dostępność drogi, zasady ochrony i 
realizacji szpalerów zieleni przydroŜnej zawarto na ry-
sunku planu oraz w ustaleniach szczegółowych w roz-
dziale 3. 

3. Ustalenia dla dróg lokalnych i dojazdowych nieozna-
czonych w rysunku planu symbolami cyfrowymi przed 
oznaczeniem „KD” zawarto w rozdziale 3, w ustale-
niach dla poszczególnych obszarów, przez których te-
reny przebiegają. 

4. Sieć dróg publicznych uzupełniają drogi wewnętrzne – 
dojazdowe. Ustala się, Ŝe minimalną szerokość linii 
rozgraniczających dróg wewnętrznych – 8 m. 
W uzasadnionych przypadkach – jeŜeli długość we-
wnętrznej drogi dojazdowej jest mniejsza niŜ 30 m i 
droga słuŜy zapewnieniu dojazdu maksymalnie do 4 
działek – dopuszcza się minimalną szerokość w li-
niach rozgraniczających 6 m. 

5. Dopuszcza się zachowanie istniejących i lokalizowanie 
nowych szlaków lub/i ścieŜek rowerowych w liniach 
rozgraniczających tereny komunikacji, tereny sportowe 
i zieleni urządzonej oraz tereny rolne lub/i leśne pod 
warunkiem, Ŝe nie ograniczy to moŜliwości realizacji 
innych ustaleń funkcjonalnych i przestrzennych planu. 
Poza terenami zainwestowania wiejskiego dopuszcza 
się realizowanie ciągów pieszo-rowerowych – ścieŜek 
rowerowych z dopuszczonym ruchem pieszych. 

6. JeŜeli ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej – 
ustala się wskaźniki dot. minimalnej liczby miejsc po-
stojowych dla samochodów osobowych (mp), które 
winny być realizowane wraz z zagospodarowaniem 
podstawowym na poszczególnych nieruchomościach: 
  1) zabudowa jednorodzinna i letniskowa – 2 mp/ 1 

dom; 
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  2) biura i budynki administracji – 1 mp/ 30–40 m2 
pow. uŜytkowej; 

  3) pomieszczenia o duŜej częstotliwości odwiedzają-
cych (praktyki lekarskie, poczta) – 1 mp/ 20–30 
m2 pow. uŜytkowej; 

  4) sklepy  do  700 m2  pow.  uŜytkowej – 1 mp/ 30–
50 m2 pow. uŜytkowej, ale nie mniej niŜ 2 miejsca 
na 1 sklep; 

  5) kościoły – 1 mp/ 10–40 miejsc siedzących; 
  6) boiska sportowe, hale gier i zabaw – 1 mp/ 50 m2 

pow. urządzeń sportowych lub pow. uŜ. hali + 1 
mp/ 10–15 odwiedzających; 

  7) korty tenisowe – 3 mp/ 1 kort + 1 mp/ 10–15 od-
wiedzających; 

  8) kluby jeździeckie – 1 mp/ 4 boksy końskie; 
  9) restauracje – 1 mp/ 4–8 m2 pow. sali dla gości; 
10) hotele, pensjonaty, schroniska – 1 mp/ 4 łóŜka; 
11) schroniska młodzieŜowe – 1 mp/ 10 łóŜek; 
12) przedszkola, Ŝłobki – 1 mp/ 20–30 dzieci, ale mi-

nimum 2 mp; 
13) hurtownie, przedsiębiorstwa – 1 mp/ 50–70 m2 

pow. uŜytkowej lub 1 mp/ na 3 osoby zatrudnione; 
14) magazyny, place magazynowe (składy) – 1 mp/ 

120 m2 pow. uŜytkowej lub na 3 osoby zatrudnio-
ne; 

15) warsztaty samochodowe, stacje paliw z warszta-
tami napraw – 6 mp/ 1 stanowisko napraw; 

16) myjnie samochodowe – 1 mp/ 1 stanowisko do 
mycia; 

17) cmentarze – 1 mp/ 2000 m2 pow. terenu, ale nie 
mniej niŜ 10 mp. 

7. Nie ogranicza się moŜliwości modernizowania ciągów 
drogowych – pod warunkiem, Ŝe realizowane inwesty-
cje nie ograniczą moŜliwości realizowania ustaleń pla-
nu. 

§ 16 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
infrastruktury technicznej 

1. Istniejące na terenie obrębu sieci przesyłowe i urzą-
dzenia gospodarki komunalnej – do zachowania.  

2. Dopuszcza się trwałą adaptację wszystkich istnieją-
cych sieci i urządzeń uzbrojenia terenu niekolidujących 
z zainwestowaniem przesądzonym planem.  

3. Istniejące i projektowane zainwestowanie będzie ob-
sługiwane – jak w stanie istniejącym – z istniejących i 
projektowanych sieci infrastruktury technicznej. Nowe 
odcinki sieci infrastruktury technicznej zaleca się pro-
wadzić w liniach rozgraniczających dróg jako sieci 
podziemne – za zgodą zarządzających drogami. Do-
puszcza się prowadzenie podziemnych sieci infra-
struktury technicznej poza liniami rozgraniczającymi 
dróg jedynie wzdłuŜ granic działek lub/i wzdłuŜ okre-
ślonych w planie linii rozgraniczających. 

4. Zainwestowanie naleŜy zaopatrywać w wodę 
(Qmaxd ok. 23 m3/dobę) z projektowanych ujęć wód 
podziemnych lokalizowanych na terenie obrębu lub w 
obrębach sąsiednich. 

5. Ścieki bytowo-gospodarcze (Qśrd ok. 18 m3/dobę) na-
leŜy odprowadzać do projektowanej grawitacyjnej ka-
nalizacji sanitarnej. Ścieki wytwarzane w związku 
z prowadzoną działalnością gospodarczą winny być 
przed odprowadzeniem do kanalizacji komunalnej – w 
uzasadnionych wypadkach – stosownie podczyszczo-

ne. Lokalizację punktu zlewnego ustala się we 
wschodniej części obrębu, na obszarze oznaczonym 
symbolem 11K. W ekonomicznie uzasadnionym wy-
padku na tym terenie dopuszcza się lokalizację 
oczyszczalni ścieków. Dopuszcza się równieŜ połą-
czenie projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej 
Nowej Kamienicy z siecią kanalizacyjną projektowaną 
w obrębie Stara Kamienica. 

6. Wody opadowe naleŜy odprowadzać do istniejących 
i projektowanych cieków i/lub projektowanych kanałów 
deszczowych, na warunkach określonych przez ich ad-
ministratorów. Wody deszczowe, które mogą być zanie-
czyszczane substancjami ropopochodnymi – z terenów 
parkingów, zespołów garaŜy i większych placów ma-
newrowych – winny być przed odprowadzeniem podo-
czyszczone w stosownych separatorach zlokalizowa-
nych na nieruchomości inwestora. Dopuszcza się sys-
temy słuŜące zatrzymaniu wód opadowych na terenie 
nieruchomości, w szczególności studnie chłonne, sys-
temy rozsączające i oczka wodne. 

7. Zaleca się doprowadzenie gazu przewodowego do 
terenów zainwestowanych; przyłączenia obiektów – na 
warunkach określonych przez operatora sieci.  

8. Ustala się doprowadzenie energii elektrycznej do 
wszystkich terenów przewidywanych do zagospoda-
rowania. Zasilanie projektowanego zainwestowania – 
z istniejących i projektowanych sieci i istniejących i 
projektowanych stacji transformatorowych, na warun-
kach określonych przez operatora sieci. 

  9. Nie ogranicza się moŜliwości prowadzenia prac re-
montowych i modernizacyjnych na istniejących od-
cinkach sieci elektroenergetycznych. Nie ogranicza 
się moŜliwości rozbudowy kablowych sieci elektro-
energetycznych SN. Poza obszarami zainwestowania 
wiejskiego dopuszcza się rozbudowę systemu linii 20 
kV poprzez realizację linii napowietrznych. Istniejące 
napowietrzne linie EE SN i nn kolidujące z ustalonym 
planem zainwestowaniem – do skablowania z ewen-
tualną zmianą trasy, po wydaniu przez administratora 
systemu warunków usunięcia kolizji. 

10. Gospodarowanie w sąsiedztwie istniejących linii elek-
troenergetycznych wymaga respektowania odległości 
określonych w przepisach prawa powszechnego. 

11. Dopuszcza się wydzielanie działek stacji transforma-
torowych, na których budynki stacji mogą być sytu-
owane w odległości 1,5 m od granicy działki.  

12. Istniejące sieci teletechniczne niekolidujące z projek-
towanym zagospodarowaniem – do zachowania. Nie 
ogranicza się – z zastrzeŜeniem ust. 3 – moŜliwości 
rozbudowy kablowej sieci telekomunikacyjnej na ob-
szarze objętym planem. 

13. Dopuszcza się – z zastrzeŜeniem § 9 ust. 21 – lokali-
zowanie masztów antenowych na terenach otwartych 
obrębu. W sąsiedztwie terenów kolejowych maszty 
mogą być lokalizowane w odległości większej niŜ wy-
sokość tych konstrukcji. 

14. Ustalenia dot. gospodarki odpadami zawarto w § 9 
ust. 16. 

15. Dopuszcza się – na warunkach określonych przez 
administratorów – zastępowanie rowów melioracyj-
nych kolidujących z projektowanym zainwestowa-
niem odcinkami kanalizacji. 

16. Na całym terenie ustala się zakaz lokalizowania elek-
trowni wiatrowych. 
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R o z d z i a ł  3 

Ustalenia szczegółowe dla terenów wydzielonych 
liniami rozgraniczaj ącymi 

§ 17 

1RU 
1. Obszar na zachodnim skraju wsi – ośrodek produkcji 

zwierzęcej.  
2. UciąŜliwości związane z hodowlą nie mogą ograniczać 

moŜliwości mieszkalnego wykorzystywania sąsiednich 
gruntów wskazanych w rysunku planu jako tereny za-
inwestowania wiejskiego. 

3. Obsługa komunikacyjna – z drogi lokalnej (KDL). 

§ 18 

2M, 3M, 4M 
1. Obszary w zachodniej części wsi – częściowo zabu-

dowane tereny zainwestowania wiejskiego; istniejąca 
zabudowa o walorach historycznych i wartościowa zie-
leń wysoka – do zachowania. 

2. Dopuszcza się lokalizowanie nowej zabudowy na 
działkach plombowych – parterowych lub dwukondy-
gnacyjnych obiektów mieszkalnych lub/i usługowych, 
ewentualnie z poddaszami uŜytkowymi. Dachy dwu-
spadowe symetryczne. 

3. Ustala się minimalną powierzchnię nieruchomości 
przeznaczanych pod zabudowę – 1000 m2. 

4. Ustala się maksymalny dopuszczalny wskaźnik zabu-
dowy nieruchomości – 15%. Ustala się minimalny 
wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nierucho-
mości – 60%. 

5. Wskazany w rysunku planu na obszarze 2M ok. 200-
letni szpaler drzew – trzy lipy drobnolistne i dąb szy-
pułkowy – zalecany do objęcia ochroną w formie po-
mnika przyrody. 

6. Obsługa komunikacyjna – z drogi gminnej 113261, 
lokalnej, jednojezdniowej, dwupasowej, o poszerzo-
nych liniach rozgraniczających – jak w rysunku planu 
oraz z wewnętrznych dróg dojazdowych. 

§ 19 

5M 
1. Obszar w środkowej części wsi na prawym brzegu 

Kamieniczki – częściowo zabudowane tereny zainwe-
stowania wiejskiego; istniejąca zabudowa o walorach 
historycznych i wartościowa zieleń wysoka – do za-
chowania. 

2. Ochronie konserwatorskiej podlega kościół filialny pw. 
Ścięcia Głowy Św. Jana Chrzciciela wpisany do reje-
stru zabytków (nr 1415). 

3. Obejmuje się ochroną czynny cmentarz przykościelny 
załoŜony w końcu XV w. otoczony murem z bramką, z 
najstarszym epitafium z XVIII w., zalecając jego wpi-
sanie do rejestru zabytków. 

4. Dopuszcza się lokalizowanie nowej zabudowy na 
działkach plombowych – parterowych lub dwukondy-
gnacyjnych obiektów mieszkalnych lub/i usługowych, 
ewentualnie z poddaszami uŜytkowymi. Dachy dwu-
spadowe symetryczne. 

5. Ustala się minimalną powierzchnię nieruchomości 
przeznaczanych pod zabudowę – 1000 m2. 

6. Ustala się maksymalny dopuszczalny wskaźnik zabu-
dowy nieruchomości – 15%. Ustala się minimalny 

wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nierucho-
mości – 60%. 

7. Wykonywanie robót budowlanych na strychu kościoła 
naleŜy poprzedzać ekspertyzą zoologiczną dot. spo-
sobów ochrony występujących tu nietoperzy – gacka 
brunatnego i duŜej kolonii karlika malutkiego. 

8. Obsługa komunikacyjna – z drogi powiatowej KDZ, z 
drogi gminnej 113261 – lokalnej, jednojezdniowej, 
dwupasowej, o poszerzonych liniach rozgraniczają-
cych jak w rysunku planu oraz z wewnętrznych dróg 
dojazdowych. 

§ 20 

6M  
1. Obszar w środkowej części wsi na lewym brzegu Ka-

mieniczki – częściowo zabudowane tereny zainwesto-
wania wiejskiego; ślady po dawnym załoŜeniu parko-
wym – do zachowania i wyeksponowania po uporząd-
kowaniu terenu. 

2. Po opracowaniu inwentaryzacji pozostałości dawnego 
załoŜenia parkowego dopuszcza się lokalizowanie no-
wej zabudowy – parterowych lub dwukondygnacyjnych 
obiektów mieszkalnych lub/i usługowych, ewentualnie 
z poddaszami uŜytkowymi. Dachy dwu- lub czterospa-
dowe. 

3. W porozumieniu ze słuŜbami nadzoru konserwator-
skiego dopuszcza się parcelację obszaru. 

4. Ustala się minimalną powierzchnię nieruchomości 
przeznaczanych pod zabudowę – 1500 m2. 

5. Ustala się maksymalny dopuszczalny wskaźnik zabu-
dowy nieruchomości – 10%. Ustala się minimalny 
wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nierucho-
mości – 70%. 

6. Obsługa komunikacyjna – z wewnętrznych dróg do-
jazdowych. 

§ 21 

7RU 
1. Obszar w środkowej części wsi na lewym brzegu Ka-

mieniczki – częściowo zabudowane (zainwestowanie 
dawnego PGR) tereny zespołu obiektów obsługi i pro-
dukcji rolnej oraz zainwestowania wiejskiego; ślady po 
dawnym załoŜeniu parkowym – do zachowania i wy-
eksponowania po uporządkowaniu terenu. Istniejąca 
zabudowa mieszkaniowa (M) – do zachowania. 

2. Po opracowaniu inwentaryzacji pozostałości dawnego 
załoŜenia parkowego dopuszcza się lokalizowanie no-
wej zabudowy – parterowych lub dwukondygnacyjnych 
obiektów produkcyjnych, magazynowych, usługowych 
lub/i mieszkalnych, ewentualnie z poddaszami uŜyt-
kowymi. Dachy dwu- lub czterospadowe. 

3. W porozumieniu ze słuŜbami nadzoru konserwator-
skiego dopuszcza się parcelację obszaru. 

4. Ustala się minimalną powierzchnię nieruchomości 
przeznaczanych pod zabudowę – 1500 m2. 

5. Ustala się maksymalny dopuszczalny wskaźnik zabu-
dowy nieruchomości – 10%. Ustala się minimalny 
wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nierucho-
mości – 70%. 

6. Wskazany w rysunku planu rosnący przy posesji nr 32 
dąb szypułkowy – zalecany do objęcia ochroną w for-
mie pomnika przyrody. 

7. Obsługa komunikacyjna – z drogi powiatowej KDZ 
i wewnętrznych dróg dojazdowych. 
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§ 22 

8PG 
Obszar uŜytkowany rolniczo leŜący w granicach terenu 
górniczego złoŜa bazaltów „Góra Kamienista” – dopusz-
cza się prowadzenie prac poszukiwawczych związanych z 
dokumentowaniem surowców mineralnych lub wykorzy-
stanie pod zwałowisko z zachowaniem zasad ochrony 
gruntów rolnych i pod warunkiem wprowadzenia od połu-
dnia i wschodu nasadzeń zieleni wysokiej o charakterze 
izolacyjnym. 

§ 23 

9M 
1. Obszar w środkowej części wsi na lewym brzegu Ka-

mieniczki – częściowo zabudowane tereny zainwesto-
wania wiejskiego; istniejąca zabudowa o walorach hi-
storycznych i wartościowa zieleń wysoka – do zacho-
wania. 

2. W zachodniej części obszaru wydzielono teren rekre-
acyjno-sportowy (US), w szczególności przeznaczany 
pod boisko do gier i urządzoną zieleń, z dopuszcze-
niem sytuowania maksymalnie dwukondygnacyjnych 
obiektów usługowych. 

3. Dopuszcza się lokalizowanie nowej zabudowy – parte-
rowych lub dwukondygnacyjnych obiektów mieszkal-
nych lub/i usługowych, ewentualnie z poddaszami 
uŜytkowymi. Dachy dwuspadowe symetryczne. 

4. Ustala się minimalną powierzchnię nieruchomości 
przeznaczanych pod zabudowę – 1500 m2. 

5. Ustala się maksymalny dopuszczalny wskaźnik zabu-
dowy nieruchomości – 15%. Ustala się minimalny 
wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nierucho-
mości – 60%. 

6. Wskazany w rysunku planu rosnący przy posesji nr 34 
jesion wyniosły – zalecany do objęcia ochroną 
w formie pomnika przyrody. 

7. Dopuszcza się trwałą adaptację istniejącej elektro-
energetycznej linii 20 kV jako linii napowietrznej. 

8. Obsługa komunikacyjna – z drogi powiatowej KDZ 
i wewnętrznych dróg dojazdowych. 

§ 24 

10M 
1. Obszar w środkowej części wsi na prawym brzegu 

Kamieniczki – częściowo zabudowane tereny zainwe-
stowania wiejskiego; istniejąca zabudowa o walorach 
historycznych i wartościowa zieleń wysoka – do za-
chowania. 

2. Dopuszcza się lokalizowanie nowej zabudowy na 
działkach plombowych – parterowych lub dwukondy-
gnacyjnych obiektów mieszkalnych lub/i usługowych, 
ewentualnie z poddaszami uŜytkowymi. Dachy dwu-
spadowe symetryczne. 

3. Ustala się minimalną powierzchnię nieruchomości 
przeznaczanych pod zabudowę – 1000 m2. 

4. Ustala się maksymalny dopuszczalny wskaźnik zabu-
dowy nieruchomości – 15%. Ustala się minimalny 
wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nierucho-
mości – 60%. 

5. Wskazany w rysunku planu rosnący przy posesji nr 48 
jesion wyniosły – zalecany do objęcia ochroną 
w formie pomnika przyrody. 

6. Obsługa komunikacyjna – z drogi powiatowej KDZ, 
gminnej drogi lokalnej (KDL) i wewnętrznych dróg do-
jazdowych. 

§ 25 

11K 
1. Projektowany punkt zlewny ścieków bytowo-

gospodarczych wraz z zielenią izolacyjną (por. ustale-
nia w § 16 ust. 5). 

2. Dojazd od południowego-zachodu, istniejącą drogą 
dojazdową (działka nr 212). 

§ 26 

12US 
Obszar, gdzie obowiązują ustalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą 
Rady Gminy Stara Kamienica nr XV/85/03 z dnia 28 listo-
pada 2003 r. zmienioną uchwałą Rady Gminy Stara Ka-
mienica nr XVII/97/03 z dnia 30 stycznia 2004 r.  

§ 27 

KDZ 
1. Odcinek drogi powiatowej nr 2774D – zbiorczej, jedno-

jezdniowej, dwupasowej. 
2. Zaleca się: 

1) poszerzenia linii rozgraniczających – jak w rysunku 
planu; 

2) przekrój uliczny lub półuliczny w granicach terenów 
zainwestowanych. 

3. Obejmuje się ochroną istniejące szpalery zieleni przy-
droŜnej, zalecając wprowadzenie nowych nasadzeń w 
sąsiedztwie obszaru 11PG.  

§ 28 

R,RM 
1. Obszary rolne, na których dopuszcza się zachowanie 

istniejącej i sytuowanie nowej zabudowy siedliskowej, 
na nieruchomościach o powierzchni co najmniej 5000 
m2. 

2. Ustala się maksymalną dopuszczalną wysokość za-
budowy – 2 kondygnacje plus poddasze uŜytkowe; 
dachy strome, dwuspadowe symetryczne. 

3. Przebiegające przez obszary drogi publiczne wskaza-
no w rysunku planu. 

§ 29 

R 
1. Obszary rolne i niewielkie uŜytki leśne – bez prawa 

sytuowania nowej zabudowy kubaturowej. Istniejąca 
zabudowa zagrodowa (RM) – do zachowania. 

2. Wskazany w rysunku planu murowany most na rzece 
Kamieniczce z kamienną balustradą (pochodzący z 
końca XIX w. – zalecany do wpisania do rejestru za-
bytków. 

3. Wskazane w rysunku planu: dąb szypułkowy rosnący 
przy drodze na działce nr 70 w środkowej części wsi i 
dwie lipy drobnolistne (działka nr 184/6) – zalecane do 
objęcia ochroną w formie pomników przyrody. 

§ 30 

ZN 
1. Obszar obejmujący rozlewiska w rejonie rowów melio-

racyjnych na północny-zachód od dawnego PGR po-
rośnięte roślinnością szuwarową i wierzbą, otoczone 
polami uprawnymi – zalecany do objęcia ochroną w 
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formie uŜytku ekologicznego jako miejsce rozrodu pła-
zów. 

2. Ustala się zakaz sytuowania zabudowy kubaturowej, 
zakaz prowadzenia przez obszar sieci infrastruktury 
technicznej oraz zakaz prowadzenia wszelkich prac 
mogących zmienić stosunki wodne. 

§ 31 

ZL 
Obszary obejmujące istniejące lasy i projektowane dolesie-
nia – bez prawa sytuowania zabudowy kubaturowej. 

R o z d z i a ł  4 

Ustalenia dotycz ące zasad realizacji planu 

§ 32 

Szczegółowe zasady i warunki scalania oraz podziału  
nieruchomo ści obj ętych planem 

1. Dla stwierdzenia zgodności podziału nieruchomości z 
ustaleniami planu naleŜy ustalić czy przewidywane 
przeznaczenie dzielonego terenu jest zgodne 
z planem oraz czy istnieje moŜliwość zgodnego 
z planem zagospodarowania działek gruntu. 

2. Wydzielane działki winny posiadać dostęp do ustalo-
nych w planie dróg publicznych. JeŜeli ustalenia 
szczegółowe zawarte w rozdziale 3 nie stanowią ina-
czej – dopuszcza się ustalanie słuŜebności przejazdu 
dla zapewnienia dostępu do dróg publicznych. 

3. Wydzielane drogi wewnętrzne winny umoŜliwiać speł-
nienie wymogów prawa powszechnego dot. dróg po-
Ŝarowych. 

4. W granicach objętych planem nie wyznaczono obsza-
rów wymagających przeprowadzania scaleń nieru-
chomości w rozumieniu przepisów Rozdziału 2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.). 
Nie ogranicza się moŜliwości dokonywania połączenia 
i ponownego podziału gruntów w wypadkach, o któ-
rych mowa w art. 98b ww. ustawy. 

§ 33 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i u Ŝytkowania terenów 

1. JeŜeli ustalenia szczegółowe zawarte w rozdziale 3 nie 
stanowią inaczej – dopuszcza się czasowe uŜytkowa-
nie nieruchomości jak w stanie istniejącym, pod wa-
runkiem uporządkowania niezagospodarowanych nie-
ruchomości. 

2. Na niezabudowanych terenach mogą być lokalizowa-
ne jako czasowe: kioski, stragany i parterowe pawilony 
usługowe (gastronomiczne, handlowe i rzemieślnicze 
– o powierzchni uŜytkowej do 100 m2), nieuciąŜliwe 
obiekty gospodarcze, obiekty i urządzenia gospodarki 
komunalnej, zaplecza budów itp. 

§ 34 

Inne zasady realizacji planu 

1. Ewentualne uciąŜliwości powstałe w trakcie realizacji i 
eksploatacji inwestycji nie mogą wykraczać poza gra-
nice nieruchomości naleŜącej do inwestora. 

2. Warunki dostawy mediów oraz techniczne warunki 
przyłączenia do istniejących sieci uzbrojenia naleŜy 

uzgadniać odpowiednio z administratorami sieci 
i urządzeń w przewidywanym zakresie zaopatrzenia. 

3. Sposób usunięcia ewentualnych kolizji pomiędzy za-
miarami inwestycyjnymi a istniejącymi sieciami 
i urządzeniami infrastruktury technicznej naleŜy 
uzgadniać z odpowiednimi administratorami tych sys-
temów. 

4. Inwestycje naleŜy realizować w sposób ograniczający 
kolizje z ruchem pieszym i kołowym. 

5. Warunki udostępnienia terenów koniecznych do reali-
zacji inwestycji niepozostających w dyspozycji inwe-
storów – naleŜy uzgadniać z właścicielami tych tere-
nów. 

6. W projektach zagospodarowania terenu naleŜy jedno-
znacznie określać rzędne projektowanego ukształto-
wania terenu przy granicach nieruchomości naleŜącej 
do inwestora. 

7. Na etapie projektowania, realizacji i eksploatacji inwe-
stycji naleŜy uwzględniać wszystkie warunki wynikają-
ce z przeprowadzonych uzgodnień oraz zapewniać 
ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. 

§ 35 

Stawki  procentowe,  na  podstawie  których  ustala  
się  opłat ę,  o której  mowa  w art. 36  ust. 4  ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

Ustala się stawkę procentową słuŜącą naliczaniu opłaty,  
o której mowa w art. 36 ust. 4  ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 5%. 

R o z d z i a ł  5 

Ustalenia przej ściowe i ko ńcowe 

§ 36 

Do spraw z zakresu planowania przestrzennego wszczę-
tych przed dniem wejścia w Ŝycie planu, a niezakończo-
nych decyzją ostateczną, stosuje się ustalenia planu. 

§ 37 

1. W przypadku zmiany definicji ustawowych lub nazw 
instytucji i organów, o których mowa w uchwale, od-
powiednie ustalenia planu naleŜy dostosować do 
zmienionych definicji ustawowych, wskaźników i nor-
matywów lub nowych nazw instytucji i organów, co nie 
wymaga przeprowadzania procedury zmiany planu. 

2. W przypadku zmiany numerów działek uŜytych 
w uchwale lub zmiany numerów policyjnych budynków 
lub posesji – odpowiednie ustalenia planu naleŜy do-
stosować do zmienionej numeracji, co nie wymaga 
przeprowadzania procedury zmiany planu. 

3. UŜyte w uchwale określenia „przepisy prawa po-
wszechnego” oznaczają przepisy prawne aktualne 
w czasie wykonywania uchwały. 

§ 38 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara 
Kamienica. 

§ 39 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 30 dni od dnia jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego. 

§ 40 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 170 –  15952  – Poz. 3130 

Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Urzę-
du Gminy w Starej Kamienicy. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 

 RADY GMINY 

 JAN KUŚNIEREWSKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik graficzny do uchwały 
Rady Gminy Stara Kamienica z 
dnia 14 czerwca 2005 r. (poz. 3130) 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 170 –  15953  – Poz. 3130 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 170 –  15954  – Poz. 3130 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 170 –  15955  – Poz. 3130 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 170 –  15956  – Poz. 3130 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 170 –  15957  – Poz. 3130 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 170 –  15958  – Poz. 3130 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 170 –  15959  – Poz. 3130 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 170 –  15960  – Poz. 3130 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 170 –  15961  – Poz. 3130 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 170 –  15962  – Poz. 3130 

Załącznik nr 2 do uchwały Rady 
Gminy Stara Kamienica  z dnia 
14 czerwca 2005 r. (poz. 3130) 

 
 
 

Sposób realizacji inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej ustalonych w p lanie 

oraz zasady ich finansowania 
 
 
1. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest w stanie istniejącym 

wyposaŜony w sieci elektroenergetyczne i teletechniczne. 

2. Dla podniesienia standardu uŜytkowania terenów przeznaczanych pod zabudowę – tereny ist-
niejącego i projektowanego zainwestowania naleŜy wyposaŜyć w sieci sanitarne: sieć wodo-
ciągową i kanalizację sanitarną. 

3. Zgodnie z „Planem rozwoju lokalnego dla Gminy Stara Kamienica” realizacja systemu wodo-
ciągowego i kanalizacji Gminy jest przewidywana w latach 2005–2013.  

4. Realizacja systemu sieci sanitarnych we wsi Nowa Kamienica jest zadaniem inwestycyjnym 
przewidywanym do realizacji w latach 2007–2013, ze środków: własnych Gminy, budŜetu pań-
stwa, funduszy strukturalnych oraz Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady 
Gminy Stara Kamienica  z dnia 
14 czerwca 2005 r. (poz. 3130) 

 
 
 

Rozstrzygni ęcie dot. sposobu rozpatrzenia uwag 
zgłoszonych do projektu planu 

 
 

Stwierdza się zgodność projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
obrębu Nowa Kamienica Gm. Stara Kamienica z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kamienica”, uchwalonego 18 lutego 2000 r. 
uchwałą nr XVIII/107/2000 Rady Gminy Stara Kamienica. 
 

W trakcie wyłoŜenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
obrębu do publicznego wglądu, tzn. w okresie od 18 kwietnia 2005 r. do 17 maja 2005 r., ani w 
okresie 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłoŜenia planu – nie zgłoszono uwag do projektu pla-
nu. 
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POROZUMIENIE 

zawarte w dniu 21 kwietnia 2005 r. pomiędzy 

Wojewodą Dolnośląskim Panem Stanisławem Łopatowskim, zwanym dalej „Wojewodą”, 
a Zarządem Powiatu w Polkowicach, reprezentowanym przez: 
Marka Tramś – Starostę Powiatu Polkowickiego 
Kamila Ciupaka – Wicestarostę Powiatu Polkowickiego 
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu, w imieniu którego występuje 
Małgorzata śbikowska – Naczelnik Wydziału Finansowego 
zwanym dalej „Powiatem”, w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wza-
jemnych obowiązków w zakresie realizacji imprezy pod hasłem „Uroczyste obchody podsu-
mowujące pierwszy rok członkostwa Polski w UE” w dniu 28 kwietnia 2005 r. 

 
 

I. Podstawa prawna porozumienia 

– art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1990 r. 
o samorządzie powiatu (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1592 z późn. zm.), 

– art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji 
rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 
872 z późn. zm.), 

– art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 
148 z późn. zm.), 

– art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 
(Dz. U. Nr 203, poz. 1966). 

II. Zakres podmiotowy porozumienia 

§ 1 

1. Wojewoda powierza a Powiat przyjmuje do wykonania 
zadania związane z realizacją przedsięwzięcia pod 
hasłem „Uroczyste obchody podsumowujące pierwszy 
rok członkostwa Polski w UE” w dniu 28 kwietnia 2005 
r. w Powiecie Polkowickim, zwanej dalej zadaniem. 

2. Wojewoda przyznaje na realizację zadania dotację 
celową w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 
złotych). 

III. Warunki realizacji porozumienia 

§ 2 

1. Wojewoda zobowiązuje się przekazać przyznaną do-
tację w jednej transzy, na konto dochodów budŜetu 
Powiatu w terminie do 14 dni od daty otrzymania pra-
widłowo opisanej faktury. 

2. Przyznana dotacja moŜe być wykorzystana na: konfe-
rencje naukowe, seminaria oraz imprezy masowe dla 
lokalnych społeczności, które odbędą się w dniach 28 
kwietnia – 9 maja 2005 roku. Do kosztów kwalifikowa-
nych zaliczają się: nagłośnienie, wynajęcie sali lub 
sceny, zabezpieczenie naleŜytych warunków sanitar-
no-bytowych, BHP oraz ochrona podczas realizacji 
przedsięwzięcia, honoraria dla wykładowców lub arty-
stów oraz wydane w związku z wydarzeniem materiały 
promocyjne i reklamowe. 

3. Wojewoda zastrzega sobie prawo kontrolowania spo-
sobu wykorzystania udzielonej dotacji. 

4. Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji polega 
na przeprowadzeniu przez upowaŜnionych pracowni-
ków Wojewody, w kaŜdym czasie i miejscu, kontroli 
realizacji zadania, w tym dokumentacji finansowo-
księgowej dostarczonej lub udostępnionej przez Po-
wiat. 

§ 3 

Powiat zobowiązuje się do: 
1) sprawnego i fachowego zorganizowania, zabezpie-

czenia i przeprowadzenia zadania, 
2) zapewnienia skutecznego nadzoru nad prawidłowo-
ścią wykonania zadania, 

3) efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem wykorzy-
stania otrzymanej dotacji, 

4) wydatkowania środków w ramach przyznanej dotacji 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 
177), 

5) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej doty-
czącej realizacji zadania oraz udostępnienia jej kontro-
lującemu wraz z ujętymi w niej dowodami księgowymi. 

§ 4 

1. Udzielona dotacja wykorzystana niezgodnie z prze-
znaczeniem lub pobrana w nadmiernej wysokości pod-
lega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z 
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.). 

2. Wojewoda zastrzega sobie takŜe prawo dochodzenia 
zwrotu całej przekazanej dotacji, wraz z odsetkami 
określonymi jak dla zaległości podatkowych, liczonymi 
za okres od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwro-
tu, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Powiat 
warunków niniejszego porozumienia. 

§ 5 

Porozumienie  niniejsze  nie  stanowi  podstawy  do za-
ciągnięcia  w  imieniu  Wojewody  zobowiązań  przekra-
czających wysokość dotacji, określonej w § 1 ust. 2. 

 

IV. Postanowienia ko ńcowe 

§ 6 

1. Porozumienie niniejsze zawiera się na okres realizacji 
zadania. 

2. Porozumienie wygasa po rozliczeniu dotacji. 
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3. Porozumienie moŜe ulec wcześniejszemu rozwiązaniu 
za zgodą stron, po rozliczeniu przekazanych środków 
w ramach przyznanej dotacji. 

4. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wyma-
gają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

5. Porozumienie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
6. Porozumienie zostało sporządzone w pięciu egzem-

plarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron oraz Wydziału 

Finansów i BudŜetu Dolnośląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego we Wrocławiu, oraz dwóch dla Wydziału 
Prawnego i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego we Wrocławiu. 

7. Porozumienie  niniejszej  podlega  ogłoszeniu  
w Dzienniku   Urzędowym   Województwa   Dolnoślą-
skiego. 

 
 
 STAROSTA 

 MAREK TRAMŚ 

 WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 

 STANISŁAW ŁOPATOWSKI 
 
 
 WICESTAROSTA 

 KAMIL CIUPAK 
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POROZUMIENIE 

zawarte w dniu 22 kwietnia 2005 r. pomiędzy 

Wojewodą Dolnośląskim Panem Stanisławem Łopatowskim, zwanym dalej „Wojewodą”, 
a Zarządem Powiatu Kamiennogórskiego, reprezentowanym przez: 
Mariana Kachniarza – Starostę Kamiennogórskiego 
Leszka Jaśnikowskiego – Wicestarostę  
zwanym dalej „Powiatem”, w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wza-
jemnych obowiązków w zakresie realizacji imprezy pod hasłem „Uroczyste obchody podsu-
mowujące pierwszy rok członkostwa Polski w UE” w dniu 1 maja 2005 r. 

 
 

I. Podstawa prawna porozumienia 

– art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1990 r. 
o samorządzie powiatu (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1592 z późn. zm.), 

– art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji 
rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 
872 z późn. zm.), 

– art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 
148 z późn. zm.), 

– art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 
(Dz. U. Nr 203, poz. 1966). 

II. Zakres podmiotowy porozumienia 

§ 1 

1. Wojewoda powierza a Powiat przyjmuje do wykonania 
zadania związane z realizacją przedsięwzięcia pod 
hasłem „Uroczyste obchody podsumowujące pierwszy 
rok członkostwa Polski w UE” w dniu 1 maja 2005 r. w 
Kamiennej Górze, zwanej dalej zadaniem. 

2. Wojewoda przyznaje na realizację zadania dotację 
celową w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 
złotych). 

III. Warunki realizacji porozumienia 

§ 2 

1. Wojewoda zobowiązuje się przekazać przyznaną do-
tację w jednej transzy, na konto dochodów budŜetu 
Powiatu w terminie do 14 dni od daty otrzymania pra-
widłowo opisanej faktury. 

2. Przyznana dotacja moŜe być wykorzystana na: konfe-
rencje naukowe, seminaria oraz imprezy masowe dla 
lokalnych społeczności, które odbędą się w dniach 28 
kwietnia – 9 maja 2005 roku. Do kosztów kwalifikowa-
nych zaliczają się: nagłośnienie, wynajęcie sali lub 
sceny, zabezpieczenie naleŜytych warunków sanitar-
no-bytowych, BHP oraz ochrona podczas realizacji 
przedsięwzięcia, honoraria dla wykładowców lub arty-
stów oraz wydane w związku z wydarzeniem materiały 
promocyjne i reklamowe. 

3. Wojewoda zastrzega sobie prawo kontrolowania spo-
sobu wykorzystania udzielonej dotacji. 

4. Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji polega 
na przeprowadzeniu przez upowaŜnionych pracowni-
ków Wojewody, w kaŜdym czasie i miejscu, kontroli 
realizacji zadania, w tym dokumentacji finansowo-
księgowej dostarczonej lub udostępnionej przez Po-
wiat. 

 

§ 3 

Powiat zobowiązuje się do: 

1) sprawnego i fachowego zorganizowania, zabezpie-
czenia i przeprowadzenia zadania, 

2) zapewnienia skutecznego nadzoru nad prawidłowo-
ścią wykonania zadania, 
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3) efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem wykorzy-
stania otrzymanej dotacji, 

4) wydatkowania środków w ramach przyznanej dotacji 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 
177), 

5) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej doty-
czącej realizacji zadania oraz udostępnienia jej kontro-
lującemu wraz z ujętymi w niej dowodami księgowymi. 

§ 4 

1. Udzielona dotacja wykorzystana niezgodnie z prze-
znaczeniem lub pobrana w nadmiernej wysokości pod-
lega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z 
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.). 

2. Wojewoda zastrzega sobie takŜe prawo dochodzenia 
zwrotu całej przekazanej dotacji, wraz z odsetkami 
określonymi jak dla zaległości podatkowych, liczonymi 
za okres od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwro-
tu, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Powiat 
warunków niniejszego porozumienia. 

§ 5 

Porozumienie niniejsze nie stanowi podstawy do zacią-
gnięcia w imieniu Wojewody zobowiązań przekraczają-
cych wysokość dotacji, określonej w § 1 ust. 2. 

IV. Postanowienia ko ńcowe 

§ 6 

1. Porozumienie niniejsze zawiera się na okres realizacji 
zadania. 

2. Porozumienie wygasa po rozliczeniu dotacji. 
3. Porozumienie moŜe ulec wcześniejszemu rozwiązaniu 

za zgodą stron, po rozliczeniu przekazanych środków 
w ramach przyznanej dotacji. 

4. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wyma-
gają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

5. Porozumienie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
6. Porozumienie zostało sporządzone w pięciu egzem-

plarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron oraz Wydziału 
Finansów i BudŜetu Dolnośląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego we Wrocławiu, oraz dwóch dla Wydziału 
Prawnego i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego we Wrocławiu. 

7. Porozumienie  niniejszej  podlega  ogłoszeniu  
w Dzienniku   Urzędowym   Województwa   Dolnoślą-
skiego. 

 

 STAROSTA 

 MARIAN KACHNIARZ 

 WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 

 STANISŁAW ŁOPATOWSKI 
 
 
 WICESTAROSTA 

 LESZEK JAŚNIKOWSKI 
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POROZUMIENIE 

zawarte w dniu 22 kwietnia 2005 r. pomiędzy 

Wojewodą Dolnośląskim Panem Stanisławem Łopatowskim, zwanym dalej „Wojewodą”, 
a Miastem Legnica, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, Pana Tadeusza Krzakow-
skiego, zwanym dalej „Powiatem”, w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji 
i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie realizacji imprezy pod hasłem „Uroczyste 
obchody podsumowujące pierwszy rok członkostwa Polski w UE” w dniu 1 maja 2005 r. w 
Legnicy pt. „Europejski Piknik Siatkarski”. 

 
 

I. Podstawa prawna porozumienia 

– art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1990 r. 
o samorządzie powiatu (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1592 z późn. zm.), 

– art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji 
rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 
872 z późn. zm.), 

– art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 
148 z późn. zm.), 

– art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 
(Dz. U. Nr 203, poz. 1966). 

II. Zakres podmiotowy porozumienia 

§ 1 

1. Wojewoda powierza a Powiat przyjmuje do wykonania 
zadania związane z realizacją przedsięwzięcia pod 
hasłem „Uroczyste obchody podsumowujące pierwszy 
rok członkostwa Polski w UE” w dniu 1 maja 2005 r. w 
Legnicy, zwanej dalej zadaniem. 

2. Wojewoda przyznaje na realizację zadania dotację 
celową w wysokości 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące 
pięćset złotych). 
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III. Warunki realizacji porozumienia 

§ 2 

1. Wojewoda zobowiązuje się przekazać przyznaną do-
tację w jednej transzy, na konto dochodów budŜetu 
Powiatu w terminie do 14 dni o daty otrzymania prawi-
dłowo opisanej faktury. 

2. Przyznana dotacja moŜe być wykorzystana na: konfe-
rencje naukowe, seminaria oraz imprezy masowe dla 
lokalnych społeczności, które odbędą się w dniach 28 
kwietnia – 9 maja 2005 roku. Do kosztów kwalifikowa-
nych zaliczają się: nagłośnienie, wynajęcie sali lub 
sceny, zabezpieczenie naleŜytych warunków sanitar-
no-bytowych, BHP oraz ochrona podczas realizacji 
przedsięwzięcia, honoraria dla wykładowców lub arty-
stów oraz wydane w związku z wydarzeniem materiały 
promocyjne i reklamowe. 

3. Wojewoda zastrzega sobie prawo kontrolowania spo-
sobu wykorzystania udzielonej dotacji. 

4. Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji polega 
na przeprowadzeniu przez upowaŜnionych pracowni-
ków Wojewody, w kaŜdym czasie i miejscu, kontroli 
realizacji zadania, w tym dokumentacji finansowo-
księgowej dostarczonej lub udostępnionej przez Po-
wiat. 

§ 3 

Powiat zobowiązuje się do: 
1) sprawnego i fachowego zorganizowania, zabezpie-

czenia i przeprowadzenia zadania, 
2) zapewnienia skutecznego nadzoru nad prawidłowo-
ścią wykonania zadania, 

3) efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem wykorzy-
stania otrzymanej dotacji, 

4) wydatkowania środków w ramach przyznanej dotacji 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 
177), 

5) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej doty-
czącej realizacji zadania oraz udostępnienia jej kontro-
lującemu wraz z ujętymi w niej dowodami księgowymi. 

§ 4 

1. Udzielona dotacja wykorzystana niezgodnie z prze-
znaczeniem lub pobrana w nadmiernej wysokości pod-
lega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z 
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.). 

2. Wojewoda zastrzega sobie takŜe prawo dochodzenia 
zwrotu całej przekazanej dotacji, wraz z odsetkami 
określonymi jak dla zaległości podatkowych, liczonymi 
za okres od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwro-
tu, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Powiat 
warunków niniejszego porozumienia. 

§ 5 

Porozumienie  niniejsze  nie  stanowi  podstawy  do za-
ciągnięcia  w  imieniu  Wojewody  zobowiązań  przekra-
czających wysokość dotacji, określonej w § 1 ust. 2. 

IV. Postanowienia ko ńcowe 

§ 6 

1. Porozumienie niniejsze zawiera się na okres realizacji 
zadania. 

2. Porozumienie wygasa po rozliczeniu dotacji. 
3. Porozumienie moŜe ulec wcześniejszemu rozwiązaniu 

za zgodą stron, po rozliczeniu przekazanych środków 
w ramach przyznanej dotacji. 

4. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wyma-
gają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

5. Porozumienie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
6. Porozumienie zostało sporządzone w pięciu egzem-

plarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron oraz Wydziału 
Finansów i BudŜetu Dolnośląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego we Wrocławiu, oraz dwóch dla Wydziału 
Prawnego i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego we Wrocławiu. 

7. Porozumienie  niniejszej  podlega  ogłoszeniu  
w Dzienniku   Urzędowym   Województwa   Dolnoślą-
skiego. 

 
 
 PREZYDENT MIASTA 

 TADEUSZ KRZAKOWSKI 

 WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 

 STANISŁAW ŁOPATOWSKI 
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Wojewodą Dolnośląskim Panem Stanisławem Łopatowskim, zwanym dalej „Wojewodą”, 
a Zarządem Powiatu Wałbrzyskiego, reprezentowanym przez Bogusława Dyszkiewicza –
Starostę Powiatu Wałbrzyskiego, zwanym dalej „Powiatem”, w sprawie powierzenia zadania, 
przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie realizacji imprezy pod ha-
słem „Uroczyste obchody podsumowujące pierwszy rok członkostwa Polski w UE” w dniach 7 
i 8 maja 2005 r. 

 
 

I. Podstawa prawna porozumienia 

– art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1990 r. 
o samorządzie powiatu (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1592 z późn. zm.), 

– art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji 
rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 
872 z późn. zm.), 

– art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 
148 z późn. zm.), 

– art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 
(Dz. U. Nr 203, poz. 1966). 

II. Zakres podmiotowy porozumienia 

§ 1 

1. Wojewoda powierza a Powiat przyjmuje do wykonania 
zadania związane z realizacją przedsięwzięcia pod 
hasłem „Uroczyste obchody podsumowujące pierwszy 
rok członkostwa Polski w UE” w dniach  
7 i 8 maja 2005 r. w Wałbrzychu, zwanej dalej zada-
niem. 

2. Wojewoda przyznaje na realizację zadania dotację 
celową w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 
złotych). 

III. Warunki realizacji porozumienia 

§ 2 

1. Wojewoda zobowiązuje się przekazać przyznaną do-
tację w jednej transzy, na konto dochodów budŜetu 
Powiatu w terminie do 14 dni o daty otrzymania prawi-
dłowo opisanej faktury. 

2. Przyznana dotacja moŜe być wykorzystana na: konfe-
rencje naukowe, seminaria oraz imprezy masowe dla 
lokalnych społeczności, które odbędą się w dniach 28 
kwietnia – 9 maja 2005 roku. Do kosztów kwalifikowa-
nych zaliczają się: nagłośnienie, wynajęcie sali lub 
sceny, zabezpieczenie naleŜytych warunków sanitar-
no-bytowych, BHP oraz ochrona podczas realizacji 
przedsięwzięcia, honoraria dla wykładowców lub arty-
stów oraz wydane w związku z wydarzeniem materiały 
promocyjne i reklamowe. 

3. Wojewoda zastrzega sobie prawo kontrolowania spo-
sobu wykorzystania udzielonej dotacji. 

4. Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji polega 
na przeprowadzeniu przez upowaŜnionych pracowni-

ków Wojewody, w kaŜdym czasie i miejscu, kontroli 
realizacji zadania, w tym dokumentacji finansowo-
księgowej dostarczonej lub udostępnionej przez Po-
wiat. 

§ 3 

Powiat zobowiązuje się do: 
1) sprawnego i fachowego zorganizowania, zabezpie-

czenia i przeprowadzenia zadania, 
2) zapewnienia skutecznego nadzoru nad prawidłowo-
ścią wykonania zadania, 

3) efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem wykorzy-
stania otrzymanej dotacji, 

4) wydatkowania środków w ramach przyznanej dotacji 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 
177), 

5) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej doty-
czącej realizacji zadania oraz udostępnienia jej kontro-
lującemu wraz z ujętymi w niej dowodami księgowymi. 

§ 4 

1. Udzielona dotacja wykorzystana niezgodnie z prze-
znaczeniem lub pobrana w nadmiernej wysokości pod-
lega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z 
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.). 

2. Wojewoda zastrzega sobie takŜe prawo dochodzenia 
zwrotu całej przekazanej dotacji, wraz z odsetkami 
określonymi jak dla zaległości podatkowych, liczonymi 
za okres od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwro-
tu, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Powiat 
warunków niniejszego porozumienia. 

§ 5 

Porozumienie  niniejsze  nie  stanowi  podstawy  do za-
ciągnięcia  w  imieniu  Wojewody  zobowiązań  przekra-
czających wysokość dotacji, określonej w § 1 ust. 2. 

IV. Postanowienia ko ńcowe 

§ 6 

1. Porozumienie niniejsze zawiera się na okres realizacji 
zadania. 

2. Porozumienie wygasa po rozliczeniu dotacji. 
3. Porozumienie moŜe ulec wcześniejszemu rozwiązaniu 

za zgodą stron, po rozliczeniu przekazanych środków 
w ramach przyznanej dotacji. 

 

4. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wyma-
gają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

5. Porozumienie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
6. Porozumienie zostało sporządzone w pięciu egzem-

plarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron oraz Wydziału 
Finansów i BudŜetu Dolnośląskiego Urzędu Woje-

wódzkiego we Wrocławiu, oraz dwóch dla Wydziału 
Prawnego i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego we Wrocławiu. 

7. Porozumienie  niniejszej  podlega  ogłoszeniu  
w Dzienniku   Urzędowym   Województwa   Dolnoślą-
skiego. 



 

 
 
 STAROSTA 

 BOGUSŁAW DYSZKIEWICZ 

 WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 

 STANISŁAW ŁOPATOWSKI 
 
 

3135 
POROZUMIENIE 

zawarte w dniu 25 kwietnia 2005 r. pomiędzy 

Wojewodą Dolnośląskim Panem Stanisławem Łopatowskim, zwanym dalej „Wojewodą”, 
a Zarządem Powiatu Trzebnickiego, reprezentowanym przez: 
Marka Kolińskiego – Starosta 
Adama Stockiego – Wicestarosta 
zwanym dalej „Powiatem”, w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wza-
jemnych obowiązków w zakresie realizacji imprezy pod hasłem „Uroczyste obchody podsu-
mowujące pierwszy rok członkostwa Polski w UE” w dniu 7 maja 2005 r. 

 
 

I. Podstawa prawna porozumienia 

– art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1990 r. 
o samorządzie powiatu (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1592 z późn. zm.), 

– art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji 
rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 
872 z późn. zm.), 

– art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 
148 z późn. zm.), 

– art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 
(Dz. U. Nr 203, poz. 1966). 

II. Zakres podmiotowy porozumienia 

§ 1 

1. Wojewoda powierza a Powiat przyjmuje do wykonania 
zadania związane z realizacją przedsięwzięcia pod 
hasłem „Uroczyste obchody podsumowujące pierwszy 
rok członkostwa Polski w UE” w dniu 7 maja 2005 r. w 
śmigrodzie, 29 kwietnia 2005 r. w Obornikach Ślą-
skich, zwanej dalej zadaniem. 

2. Wojewoda przyznaje na realizację zadania dotację 
celową w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 
złotych). 

III. Warunki realizacji porozumienia 

§ 2 

1. Wojewoda zobowiązuje się przekazać przyznaną do-
tację w jednej transzy, na konto dochodów budŜetu 
Powiatu w terminie do 14 dni o daty otrzymania prawi-
dłowo opisanej faktury. 

2. Przyznana dotacja moŜe być wykorzystana na: konfe-
rencje naukowe, seminaria oraz imprezy masowe dla 
lokalnych społeczności, które odbędą się w dniach 28 
kwietnia – 9 maja 2005 roku. Do kosztów kwalifikowa-
nych zaliczają się: nagłośnienie, wynajęcie sali lub 
sceny, zabezpieczenie naleŜytych warunków sanitar-
no-bytowych, BHP oraz ochrona podczas realizacji 
przedsięwzięcia, honoraria dla wykładowców lub arty-
stów oraz wydane w związku z wydarzeniem materiały 
promocyjne i reklamowe. 

3. Wojewoda zastrzega sobie prawo kontrolowania spo-
sobu wykorzystania udzielonej dotacji. 

4. Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji polega 
na przeprowadzeniu przez upowaŜnionych pracowni-
ków Wojewody, w kaŜdym czasie i miejscu, kontroli 
realizacji zadania, w tym dokumentacji finansowo-
księgowej dostarczonej lub udostępnionej przez Po-
wiat. 

§ 3 

Powiat zobowiązuje się do: 
1) sprawnego i fachowego zorganizowania, zabezpie-

czenia i przeprowadzenia zadania, 
2) zapewnienia skutecznego nadzoru nad prawidłowo-
ścią wykonania zadania, 

3) efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem wykorzy-
stania otrzymanej dotacji, 

4) wydatkowania środków w ramach przyznanej dotacji 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 
177), 

5) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej doty-
czącej realizacji zadania oraz udostępnienia jej kontro-
lującemu wraz z ujętymi w niej dowodami księgowymi. 

 

§ 4 

1. Udzielona dotacja wykorzystana niezgodnie z prze-
znaczeniem lub pobrana w nadmiernej wysokości pod-
lega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z 

dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.). 

2. Wojewoda zastrzega sobie takŜe prawo dochodzenia 
zwrotu całej przekazanej dotacji, wraz z odsetkami 
określonymi jak dla zaległości podatkowych, liczonymi 
za okres od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwro-
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tu, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Powiat 
warunków niniejszego porozumienia. 

§ 5 

Porozumienie  niniejsze  nie  stanowi  podstawy  do za-
ciągnięcia  w  imieniu  Wojewody  zobowiązań  przekra-
czających wysokość dotacji, określonej w § 1 ust. 2. 

IV. Postanowienia ko ńcowe 

§ 6 

1. Porozumienie niniejsze zawiera się na okres realizacji 
zadania. 

2. Porozumienie wygasa po rozliczeniu dotacji. 

3. Porozumienie moŜe ulec wcześniejszemu rozwiązaniu 
za zgodą stron, po rozliczeniu przekazanych środków 
w ramach przyznanej dotacji. 

4. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wyma-
gają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

5. Porozumienie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
6. Porozumienie zostało sporządzone w pięciu egzem-

plarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron oraz Wydziału 
Finansów i BudŜetu Dolnośląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego we Wrocławiu, oraz dwóch dla Wydziału 
Prawnego i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego we Wrocławiu. 

7. Porozumienie  niniejszej  podlega  ogłoszeniu  
w Dzienniku   Urzędowym   Województwa   Dolnoślą-
skiego. 

 
 
 PREWODNICZĄCY ZARZĄDU 

 MAREK KOLIŃSKI 

 WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 

 STANISŁAW ŁOPATOWSKI 
 
 
 WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU 

 ADAM STOCKI 

 

 
 
 

3136 
POROZUMIENIE 

zawarte w dniu 25 kwietnia 2005 r. pomiędzy 

Wojewodą Dolnośląskim Panem Stanisławem Łopatowskim, zwanym dalej „Wojewodą”, 
a Powiatem Ząbkowickim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Ząbkowickiego, reprezen-
towany przez: 
1. Zygmunta Kazimierczaka – Starostę Ząbkowickiego, 
2. Bogdana Tkaczyńskiego – Wicestarostę Ząbkowickiego, 
zwanym dalej „Powiatem”, w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wza-
jemnych obowiązków w zakresie realizacji imprezy pod hasłem „Uroczyste obchody podsu-
mowujące pierwszy rok członkostwa Polski w UE” w dniach 2 maja 2005 r., 4 maja 2005 r. i 9 
maja 2005 r. 

 
 

I. Podstawa prawna porozumienia 

– art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1990 r. 
o samorządzie powiatu (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1592 z późn. zm.), 

– art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji 
rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 
872 z późn. zm.), 

– art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 
148 z późn. zm.), 

– art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 
(Dz. U. Nr 203, poz. 1966). 

II. Zakres podmiotowy porozumienia 

§ 1 

1. Wojewoda powierza a Powiat przyjmuje do wykonania 
zadania związane z realizacją przedsięwzięcia pod 
hasłem „Uroczyste obchody podsumowujące pierwszy 
rok członkostwa Polski w UE” w dniach 2 maja 2005 
r., 4 maja 2005 r. i 9 maja 2005 r. w Ząbkowicach Ślą-
skich i Ziębicach, zwane dalej zadaniem. 

2. Wojewoda przyznaje na realizację zadania dotację 
celową w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 
złotych). 

 

III. Warunki realizacji porozumienia 

§ 2 

1. Wojewoda zobowiązuje się przekazać przyznaną do-
tację w jednej transzy, na konto dochodów budŜetu 

Powiatu w terminie do 14 dni o daty otrzymania prawi-
dłowo opisanej faktury. 

2. Przyznana dotacja moŜe być wykorzystana na: konfe-
rencje naukowe, seminaria oraz imprezy masowe dla 
lokalnych społeczności, które odbędą się w dniach 28 
kwietnia – 9 maja 2005 roku. Do kosztów kwalifikowa-
nych zaliczają się: nagłośnienie, wynajęcie sali lub 
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sceny, zabezpieczenie naleŜytych warunków sanitar-
no-bytowych, BHP oraz ochrona podczas realizacji 
przedsięwzięcia, honoraria dla wykładowców lub arty-
stów oraz wydane w związku z wydarzeniem materiały 
promocyjne i reklamowe. 

3. Wojewoda zastrzega sobie prawo kontrolowania spo-
sobu wykorzystania udzielonej dotacji. 

4. Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji polega 
na przeprowadzeniu przez upowaŜnionych pracowni-
ków Wojewody, w kaŜdym czasie i miejscu, kontroli 
realizacji zadania, w tym dokumentacji finansowo-
księgowej dostarczonej lub udostępnionej przez Po-
wiat. 

§ 3 

Powiat zobowiązuje się do: 
1) sprawnego i fachowego zorganizowania, zabezpie-

czenia i przeprowadzenia zadania, 
2) zapewnienia skutecznego nadzoru nad prawidłowo-
ścią wykonania zadania, 

3) efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem wykorzy-
stania otrzymanej dotacji, 

4) wydatkowania środków w ramach przyznanej dotacji 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 
177), 

5) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej doty-
czącej realizacji zadania oraz udostępnienia jej kontro-
lującemu wraz z ujętymi w niej dowodami księgowymi. 

§ 4 

1. Udzielona dotacja wykorzystana niezgodnie z prze-
znaczeniem lub pobrana w nadmiernej wysokości pod-
lega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z 

dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.). 

2. Wojewoda zastrzega sobie takŜe prawo dochodzenia 
zwrotu całej przekazanej dotacji, wraz z odsetkami 
określonymi jak dla zaległości podatkowych, liczonymi 
za okres od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwro-
tu, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Powiat 
warunków niniejszego porozumienia. 

§ 5 

Porozumienie  niniejsze  nie  stanowi  podstawy  do za-
ciągnięcia  w  imieniu  Wojewody  zobowiązań  przekra-
czających wysokość dotacji, określonej w § 1 ust. 2. 

IV. Postanowienia ko ńcowe 

§ 6 

1. Porozumienie niniejsze zawiera się na okres realizacji 
zadania. 

2. Porozumienie wygasa po rozliczeniu dotacji. 
3. Porozumienie moŜe ulec wcześniejszemu rozwiązaniu 

za zgodą stron, po rozliczeniu przekazanych środków 
w ramach przyznanej dotacji. 

4. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wyma-
gają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

5. Porozumienie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
6. Porozumienie zostało sporządzone w pięciu egzem-

plarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron oraz Wydziału 
Finansów i BudŜetu Dolnośląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego we Wrocławiu, oraz dwóch dla Wydziału 
Prawnego i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego we Wrocławiu. 

7. Porozumienie  niniejszej  podlega  ogłoszeniu  
w Dzienniku   Urzędowym   Województwa   Dolnoślą-
skiego. 

 
 
 STAROSTA 

 ZYGMUNT KAZIMIERCZAK 

 WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 

 STANISŁAW ŁOPATOWSKI 
 
 
 WICESTAROSTA 

 BOGDAN TKACZYŃSKI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3137 
POROZUMIENIE 

zawarte w dniu 26 kwietnia 2005 r. pomiędzy 

Wojewodą Dolnośląskim Panem Stanisławem Łopatowskim, zwanym dalej „Wojewodą”, 
a Zarządem Powiatu Jeleniogórskiego, reprezentowanym przez: 
1. Starostę Jeleniogórskiego – Pana Jacka Włodygę, 
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2. Wicestarostę – Pana Jana Politaja, 
przy kontrasygnacie Anny Górki – Skarbnika Powiatu, 
zwanym dalej „Powiatem”, w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wza-
jemnych obowiązków w zakresie realizacji imprezy pod hasłem „Uroczyste obchody podsu-
mowujące pierwszy rok członkostwa Polski w UE” w dniach 6–7 maja 2005 r. w trakcie trwa-
nia Targów Turystycznych TOURTEC’2005. 

 
 

I. Podstawa prawna porozumienia 

– art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1990 r. 
o samorządzie powiatu (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1592 z późn. zm.), 

– art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji 
rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 
872 z późn. zm.), 

– art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 
148 z późn. zm.), 

– art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 
(Dz. U. Nr 203, poz. 1966). 

II. Zakres podmiotowy porozumienia 

§ 1 

1. Wojewoda powierza a Powiat przyjmuje do wykonania 
zadania związane z realizacją przedsięwzięcia pod 
hasłem „Uroczyste obchody podsumowujące pierwszy 
rok członkostwa Polski w UE” w dniach 6–7 maja 2005 
r. w Jeleniej Górze, zwanej dalej zadaniem. 

2. Wojewoda przyznaje na realizację zadania dotację 
celową w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 
złotych). 

III. Warunki realizacji porozumienia 

§ 2 

1. Wojewoda zobowiązuje się przekazać przyznaną do-
tację w jednej transzy, na konto dochodów budŜetu 
Powiatu w terminie do 14 dni o daty otrzymania prawi-
dłowo opisanej faktury. 

2. Przyznana dotacja moŜe być wykorzystana na: konfe-
rencje naukowe, seminaria oraz imprezy masowe dla 
lokalnych społeczności, które odbędą się w dniach 28 
kwietnia – 9 maja 2005 roku. Do kosztów kwalifikowa-
nych zaliczają się: nagłośnienie, wynajęcie sali lub 
sceny, zabezpieczenie naleŜytych warunków sanitar-
no-bytowych, BHP oraz ochrona podczas realizacji 
przedsięwzięcia, honoraria dla wykładowców lub arty-
stów oraz wydane w związku z wydarzeniem materiały 
promocyjne i reklamowe. 

3. Wojewoda zastrzega sobie prawo kontrolowania spo-
sobu wykorzystania udzielonej dotacji. 

4. Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji polega 
na przeprowadzeniu przez upowaŜnionych pracowni-
ków Wojewody, w kaŜdym czasie i miejscu, kontroli 
realizacji zadania, w tym dokumentacji finansowo-
księgowej dostarczonej lub udostępnionej przez Po-
wiat. 

§ 3 

Powiat zobowiązuje się do: 
1) sprawnego i fachowego zorganizowania, zabezpie-

czenia i przeprowadzenia zadania, 
2) zapewnienia skutecznego nadzoru nad prawidłowo-
ścią wykonania zadania, 

3) efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem wykorzy-
stania otrzymanej dotacji, 

4) wydatkowania środków w ramach przyznanej dotacji 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 
177), 

5) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej doty-
czącej realizacji zadania oraz udostępnienia jej kontro-
lującemu wraz z ujętymi w niej dowodami księgowymi. 

§ 4 

1. Udzielona dotacja wykorzystana niezgodnie z prze-
znaczeniem lub pobrana w nadmiernej wysokości pod-
lega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z 
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.). 

2. Wojewoda zastrzega sobie takŜe prawo dochodzenia 
zwrotu całej przekazanej dotacji, wraz z odsetkami 
określonymi jak dla zaległości podatkowych, liczonymi 
za okres od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwro-
tu, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Powiat 
warunków niniejszego porozumienia. 

§ 5 

Porozumienie  niniejsze  nie  stanowi  podstawy  do za-
ciągnięcia  w  imieniu  Wojewody  zobowiązań  przekra-
czających wysokość dotacji, określonej w § 1 ust. 2. 

 

IV. Postanowienia ko ńcowe 

§ 6 

1. Porozumienie niniejsze zawiera się na okres realizacji 
zadania. 

2. Porozumienie wygasa po rozliczeniu dotacji. 
3. Porozumienie moŜe ulec wcześniejszemu rozwiązaniu 

za zgodą stron, po rozliczeniu przekazanych środków 
w ramach przyznanej dotacji. 

4. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wyma-
gają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

5. Porozumienie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
6. Porozumienie zostało sporządzone w pięciu egzem-

plarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron oraz Wydziału 
Finansów i BudŜetu Dolnośląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego we Wrocławiu, oraz dwóch dla Wydziału 
Prawnego i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego we Wrocławiu. 
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7. Porozumienie  niniejszej  podlega  ogłoszeniu  
w Dzienniku   Urzędowym   Województwa   Dolnoślą-

skiego. 

 
 
 STAROSTA JELENIOGÓRSKI 

 JACEK WŁODYGA 

 WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 

 STANISŁAW ŁOPATOWSKI 
 
 
 WICESTAROSTA JELENIOGÓRSKI 

 JAN POLITAJ 

 

 
 
 

3138 
POROZUMIENIE 

zawarte w dniu 26 kwietnia 2005 r. pomiędzy 

Wojewodą Dolnośląskim Panem Stanisławem Łopatowskim, zwanym dalej „Wojewodą”, 
a Zarządem Powiatu w Oławie, reprezentowanym przez Starostę Oławskiego, Panią Marię 
BoŜenę Polakowską, 
zwanym dalej „Powiatem”, w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wza-
jemnych obowiązków w zakresie realizacji imprezy pod hasłem „Uroczyste obchody podsu-
mowujące pierwszy rok członkostwa Polski w UE” w dniu 9 maja 2005 r. 

 
 

I. Podstawa prawna porozumienia 

– art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1990 r. 
o samorządzie powiatu (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1592 z późn. zm.), 

– art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji 
rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 
872 z późn. zm.), 

– art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 
148 z późn. zm.), 

– art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 
(Dz. U. Nr 203, poz. 1966). 

II. Zakres podmiotowy porozumienia 

§ 1 

1. Wojewoda powierza a Powiat przyjmuje do wykonania 
zadania związane z realizacją przedsięwzięcia pod 
hasłem „Uroczyste obchody podsumowujące pierwszy 
rok członkostwa Polski w UE” w dniu 9 maja 2005 r. w 
Jakubowicach (Gmina Oława, Powiat Oławski), w Ze-
spole Szkół Ponadgimnazjalnych im. A. Szembeka, 
zwanej dalej zadaniem. 

2. Wojewoda przyznaje na realizację zadania dotację 
celową w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 
złotych). 

III. Warunki realizacji porozumienia 

§ 2 

1. Wojewoda zobowiązuje się przekazać przyznaną do-
tację w jednej transzy, na konto dochodów budŜetu 
Powiatu w terminie do 14 dni o daty otrzymania prawi-
dłowo opisanej faktury. 

2. Przyznana dotacja moŜe być wykorzystana na: konfe-
rencje naukowe, seminaria oraz imprezy masowe dla 
lokalnych społeczności, które odbędą się w dniach 28 
kwietnia – 9 maja 2005 roku. Do kosztów kwalifikowa-
nych zaliczają się: nagłośnienie, wynajęcie sali lub 
sceny, zabezpieczenie naleŜytych warunków sanitar-
no-bytowych, BHP oraz ochrona podczas realizacji 
przedsięwzięcia, honoraria dla wykładowców lub arty-
stów oraz wydane w związku z wydarzeniem materiały 
promocyjne i reklamowe. 

3. Wojewoda zastrzega sobie prawo kontrolowania spo-
sobu wykorzystania udzielonej dotacji. 

4. Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji polega 
na przeprowadzeniu przez upowaŜnionych pracowni-
ków Wojewody, w kaŜdym czasie i miejscu, kontroli 
realizacji zadania, w tym dokumentacji finansowo-
księgowej dostarczonej lub udostępnionej przez Po-
wiat. 

 

§ 3 

Powiat zobowiązuje się do: 
1) sprawnego i fachowego zorganizowania, zabezpie-

czenia i przeprowadzenia zadania, 
2) zapewnienia skutecznego nadzoru nad prawidłowo-
ścią wykonania zadania, 

3) efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem wykorzy-
stania otrzymanej dotacji, 

4) wydatkowania środków w ramach przyznanej dotacji 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 
177), 

5) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej doty-
czącej realizacji zadania oraz udostępnienia jej kontro-
lującemu wraz z ujętymi w niej dowodami księgowymi. 

§ 4 
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1. Udzielona dotacja wykorzystana niezgodnie z prze-
znaczeniem lub pobrana w nadmiernej wysokości pod-
lega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z 
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.). 

2. Wojewoda zastrzega sobie takŜe prawo dochodzenia 
zwrotu całej przekazanej dotacji, wraz z odsetkami 
określonymi jak dla zaległości podatkowych, liczonymi 
za okres od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwro-
tu, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Powiat 
warunków niniejszego porozumienia. 

§ 5 

Porozumienie  niniejsze  nie  stanowi  podstawy  do za-
ciągnięcia  w  imieniu  Wojewody  zobowiązań  przekra-
czających wysokość dotacji, określonej w § 1 ust. 2. 

IV. Postanowienia ko ńcowe 

§ 6 

1. Porozumienie niniejsze zawiera się na okres realizacji 
zadania. 

2. Porozumienie wygasa po rozliczeniu dotacji. 
3. Porozumienie moŜe ulec wcześniejszemu rozwiązaniu 

za zgodą stron, po rozliczeniu przekazanych środków 
w ramach przyznanej dotacji. 

4. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wyma-
gają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

5. Porozumienie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
6. Porozumienie zostało sporządzone w pięciu egzem-

plarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron oraz Wydziału 
Finansów i BudŜetu Dolnośląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego we Wrocławiu, oraz dwóch dla Wydziału 
Prawnego i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego we Wrocławiu. 

7. Porozumienie  niniejszej  podlega  ogłoszeniu  
w Dzienniku   Urzędowym   Województwa   Dolnoślą-
skiego. 

 
 
 STAROSTA 

 MARIA BOśENA POLAKOWSKA 

 WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 

 STANISŁAW ŁOPATOWSKI 
 
 
 

3139 
POROZUMIENIE 

zawarte w dniu 27 kwietnia 2005 r. pomiędzy 

Wojewodą Dolnośląskim Panem Stanisławem Łopatowskim, zwanym dalej „Wojewodą”, 
a Powiatem Oleśnickim, zwanym dalej „Powiatem”, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu 
Oleśnickiego, w imieniu którego działają: 
Starosta Zbigniew Potyrała  
Wicestarosta Henryk Sarnowski 
w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w 
zakresie realizacji imprezy pod hasłem „Uroczyste obchody podsumowujące pierwszy rok 
członkostwa Polski w UE” w dniu 5 maja 2005 r. 

 
 

I. Podstawa prawna porozumienia 

– art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1990 r. 
o samorządzie powiatu (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1592 z późn. zm.), 

– art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji 
rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 
872 z późn. zm.), 

– art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 
148 z późn. zm.), 

– art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 
(Dz. U. Nr 203, poz. 1966). 

II. Zakres podmiotowy porozumienia 

§ 1 

1. Wojewoda powierza a Powiat przyjmuje do wykonania 
zadania związane z realizacją przedsięwzięcia pod  
hasłem  „Uroczyste  obchody  podsumowujące 

 

pierwszy rok członkostwa Polski w UE” w dniu 5 maja 
2005 r. w Oleśnicy, zwanej dalej zadaniem. 

2. Wojewoda przyznaje na realizację zadania dotację 
celową w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 
złotych). 

III. Warunki realizacji porozumienia 

§ 2 

1. Wojewoda zobowiązuje się przekazać przyznaną do-
tację w jednej transzy, na konto dochodów budŜetu 
Powiatu w terminie do 14 dni o daty otrzymania prawi-
dłowo opisanej faktury. 

2. Przyznana dotacja moŜe być wykorzystana na: konfe-
rencje naukowe, seminaria oraz imprezy masowe dla 
lokalnych społeczności, które odbędą się w dniach 28 
kwietnia – 9 maja 2005 roku. Do kosztów kwalifikowa-
nych zaliczają się: nagłośnienie, wynajęcie sali lub 
sceny, zabezpieczenie naleŜytych warunków sanitar-
no-bytowych, BHP oraz ochrona podczas realizacji 
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przedsięwzięcia, honoraria dla wykładowców lub arty-
stów oraz wydane w związku z wydarzeniem materiały 
promocyjne i reklamowe. 

3. Wojewoda zastrzega sobie prawo kontrolowania spo-
sobu wykorzystania udzielonej dotacji. 

4. Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji polega 
na przeprowadzeniu przez upowaŜnionych pracowni-
ków Wojewody, w kaŜdym czasie i miejscu, kontroli 
realizacji zadania, w tym dokumentacji finansowo-
księgowej dostarczonej lub udostępnionej przez Po-
wiat. 

§ 3 

Powiat zobowiązuje się do: 
1) sprawnego i fachowego zorganizowania, zabezpie-

czenia i przeprowadzenia zadania, 
2) zapewnienia skutecznego nadzoru nad prawidłowo-
ścią wykonania zadania, 

3) efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem wykorzy-
stania otrzymanej dotacji, 

4) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej doty-
czącej realizacji zadania oraz udostępnienia jej kontro-
lującemu wraz z ujętymi w niej dowodami księgowymi. 

5) wydatkowania środków w ramach przyznanej dotacji 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 
177), 

§ 4 

1. Udzielona dotacja wykorzystana niezgodnie z prze-
znaczeniem lub pobrana w nadmiernej wysokości pod-
lega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z 
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.). 

2. Wojewoda zastrzega sobie takŜe prawo dochodzenia 
zwrotu całej przekazanej dotacji, wraz z odsetkami 
określonymi jak dla zaległości podatkowych, liczonymi 
za okres od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwro-
tu, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Powiat 
warunków niniejszego porozumienia. 

§ 5 

Porozumienie  niniejsze  nie  stanowi  podstawy  do za-
ciągnięcia  w  imieniu  Wojewody  zobowiązań  przekra-
czających wysokość dotacji, określonej w § 1 ust. 2. 

IV. Postanowienia ko ńcowe 

§ 6 

1. Porozumienie niniejsze zawiera się na okres realizacji 
zadania. 

2. Porozumienie wygasa po rozliczeniu dotacji. 
3. Porozumienie moŜe ulec wcześniejszemu rozwiązaniu 

za zgodą stron, po rozliczeniu przekazanych środków 
w ramach przyznanej dotacji. 

4. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wyma-
gają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

5. Porozumienie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
6. Porozumienie zostało sporządzone w pięciu egzem-

plarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron oraz Wydziału 
Finansów i BudŜetu Dolnośląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego we Wrocławiu, oraz dwóch dla Wydziału 
Prawnego i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego we Wrocławiu. 

7. Porozumienie  niniejszej  podlega  ogłoszeniu  
w Dzienniku   Urzędowym   Województwa   Dolnoślą-
skiego. 

 
 
 STAROSTA 

 ZBIGNIEW POTYRAŁA 

 WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 

 STANISŁAW ŁOPATOWSKI 
 
 
 WICESTAROSTA 

 HENRYK SARNOWSKI 

 

 
 
 
 
 
 
 

3140 
POROZUMIENIE 

zawarte w dniu 28 kwietnia 2005 r. pomiędzy 

Wojewodą Dolnośląskim Panem Stanisławem Łopatowskim, zwanym dalej „Wojewodą”, 
a Zarządem Powiatu Górowskiego, reprezentowanym przez: 
Sławomira Ruteckiego – Przewodniczącego Zarządu, 
Krzysztofa Mielczarka Wicestarostę – Członka Zarządu  
przy kontrasygnacie Jacka Frączkiewicza – Skarbnika Powiatu, 
zwanym dalej „Powiatem”, w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wza-
jemnych obowiązków w zakresie realizacji imprezy pod hasłem „Uroczyste obchody podsu-
mowujące pierwszy rok członkostwa Polski w UE” w dniu 5 maja 2005 r. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 170 –  15975  – Poz. 3140 

 
 

I. Podstawa prawna porozumienia 

– art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1990 r. 
o samorządzie powiatu (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1592 z późn. zm.), 

– art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji 
rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 
872 z późn. zm.), 

– art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 
148 z późn. zm.), 

– art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 
(Dz. U. Nr 203, poz. 1966). 

II. Zakres podmiotowy porozumienia 

§ 1 

1. Wojewoda powierza a Powiat przyjmuje do wykonania 
zadania związane z realizacją przedsięwzięcia pod 
hasłem „Uroczyste obchody podsumowujące pierwszy 
rok członkostwa Polski w UE” w dniu 5 maja 2005 r. w 
Górze, zwanej dalej zadaniem. 

2. Wojewoda przyznaje na realizację zadania dotację 
celową w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 
złotych). 

III. Warunki realizacji porozumienia 

§ 2 

1. Wojewoda zobowiązuje się przekazać przyznaną do-
tację w jednej transzy, na konto dochodów budŜetu 
Powiatu w terminie do 14 dni o daty otrzymania prawi-
dłowo opisanej faktury. 

2. Przyznana dotacja moŜe być wykorzystana na: konfe-
rencje naukowe, seminaria oraz imprezy masowe dla 
lokalnych społeczności, które odbędą się w dniach 28 
kwietnia – 9 maja 2005 roku. Do kosztów kwalifikowa-
nych zaliczają się: nagłośnienie, wynajęcie sali lub 
sceny, zabezpieczenie naleŜytych warunków sanitar-
no-bytowych, BHP oraz ochrona podczas realizacji 
przedsięwzięcia, honoraria dla wykładowców lub arty-
stów oraz wydane w związku z wydarzeniem materiały 
promocyjne i reklamowe. 

3. Wojewoda zastrzega sobie prawo kontrolowania spo-
sobu wykorzystania udzielonej dotacji. 

4. Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji polega 
na przeprowadzeniu przez upowaŜnionych pracowni-
ków Wojewody, w kaŜdym czasie i miejscu, kontroli 
realizacji zadania, w tym dokumentacji finansowo-
księgowej dostarczonej lub udostępnionej przez Po-
wiat. 

§ 3 

Powiat zobowiązuje się do: 
1) sprawnego i fachowego zorganizowania, zabezpie-

czenia i przeprowadzenia zadania, 
2) zapewnienia skutecznego nadzoru nad prawidłowo-
ścią wykonania zadania, 

3) efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem wykorzy-
stania otrzymanej dotacji, 

4) wydatkowania środków w ramach przyznanej dotacji 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 
177), 

5) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej doty-
czącej realizacji zadania oraz udostępnienia jej kontro-
lującemu wraz z ujętymi w niej dowodami księgowymi. 

§ 4 

1. Udzielona dotacja wykorzystana niezgodnie z prze-
znaczeniem lub pobrana w nadmiernej wysokości pod-
lega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z 
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.). 

2. Wojewoda zastrzega sobie takŜe prawo dochodzenia 
zwrotu całej przekazanej dotacji, wraz z odsetkami 
określonymi jak dla zaległości podatkowych, liczonymi 
za okres od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwro-
tu, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Powiat 
warunków niniejszego porozumienia. 

§ 5 

Porozumienie  niniejsze  nie  stanowi  podstawy  do za-
ciągnięcia  w  imieniu  Wojewody  zobowiązań  przekra-
czających wysokość dotacji, określonej w § 1 ust. 2. 

IV. Postanowienia ko ńcowe 

§ 6 

1. Porozumienie niniejsze zawiera się na okres realizacji 
zadania. 

 

2. Porozumienie wygasa po rozliczeniu dotacji. 
3. Porozumienie moŜe ulec wcześniejszemu rozwiązaniu 

za zgodą stron, po rozliczeniu przekazanych środków 
w ramach przyznanej dotacji. 

4. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wyma-
gają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

5. Porozumienie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 

6. Porozumienie zostało sporządzone w pięciu egzem-
plarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron oraz Wydziału 
Finansów i BudŜetu Dolnośląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego we Wrocławiu, oraz dwóch dla Wydziału 
Prawnego i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego we Wrocławiu. 

7. Porozumienie  niniejszej  podlega  ogłoszeniu  
w Dzienniku   Urzędowym   Województwa   Dolnoślą-
skiego. 

 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 ZARZĄDU POWIATU 

 SŁAWOMIR RUTECKI 

 WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 

 STANISŁAW ŁOPATOWSKI 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 170 –  15976  – Poz. 3140 

 
 
 WICESTAROSTA 

 KRZYSZTOF MIELCZAREK 

 

 
 
 
 
 

3141 
POROZUMIENIE 

zawarte w dniu 28 kwietnia 2005 r. pomiędzy 

Wojewodą Dolnośląskim Panem Stanisławem Łopatowskim, zwanym dalej „Wojewodą”, 
a Powiatem Kłodzkim, reprezentowanym przez Starostę Kłodzkiego Pana Adama Łąckiego 
oraz Członka Zarządu Pana Jarosława Zachariasza, zwanym dalej „Powiatem”, w sprawie 
powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie reali-
zacji imprezy pod hasłem „Uroczyste obchody podsumowujące pierwszy rok członkostwa 
Polski w UE” w dniach 6 i 9 maja 2005 r. 

 
 

I. Podstawa prawna porozumienia 

– art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1990 r. 
o samorządzie powiatu (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1592 z późn. zm.), 

– art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji 
rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 
872 z późn. zm.), 

– art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 
148 z późn. zm.), 

– art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 
(Dz. U. Nr 203, poz. 1966). 

II. Zakres podmiotowy porozumienia 

§ 1 

1. Wojewoda powierza a Powiat przyjmuje do wykonania 
zadania związane z realizacją przedsięwzięcia pod 
hasłem „Uroczyste obchody podsumowujące pierwszy 
rok członkostwa Polski w UE” w dniach 6 i 9 maja 
2005 r. w Kłodzku, zwanej dalej zadaniem. 

2. Wojewoda przyznaje na realizację zadania dotację 
celową w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 
złotych). 

III. Warunki realizacji porozumienia 

§ 2 

1. Wojewoda zobowiązuje się przekazać przyznaną do-
tację w jednej transzy, na konto dochodów budŜetu 
Powiatu w terminie do 14 dni o daty otrzymania prawi-
dłowo opisanej faktury. 

2. Przyznana dotacja moŜe być wykorzystana na: konfe-
rencje naukowe, seminaria oraz imprezy masowe dla 
lokalnych społeczności, które odbędą się w dniach 28 
kwietnia – 9 maja 2005 roku. Do kosztów kwalifikowa-
nych zaliczają się: nagłośnienie, wynajęcie sali lub 
sceny, zabezpieczenie naleŜytych warunków sanitar-
no-bytowych, BHP oraz ochrona podczas realizacji 
przedsięwzięcia, honoraria dla wykładowców lub arty-
stów oraz wydane w związku z wydarzeniem materiały 
promocyjne i reklamowe. 

3. Wojewoda zastrzega sobie prawo kontrolowania spo-
sobu wykorzystania udzielonej dotacji. 

4. Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji polega 
na przeprowadzeniu przez upowaŜnionych pracowni-
ków Wojewody, w kaŜdym czasie i miejscu, kontroli 
realizacji zadania, w tym dokumentacji finansowo-
księgowej dostarczonej lub udostępnionej przez Po-
wiat. 

 

§ 3 

Powiat zobowiązuje się do: 
1) sprawnego i fachowego zorganizowania, zabezpie-

czenia i przeprowadzenia zadania, 
2) zapewnienia skutecznego nadzoru nad prawidłowo-
ścią wykonania zadania, 

3) efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem wykorzy-
stania otrzymanej dotacji, 

4) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej doty-
czącej realizacji zadania oraz udostępnienia jej kontro-
lującemu wraz z ujętymi w niej dowodami księgowymi. 

5) wydatkowania środków w ramach przyznanej dotacji 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 
177), 

§ 4 

1. Udzielona dotacja wykorzystana niezgodnie z prze-
znaczeniem lub pobrana w nadmiernej wysokości pod-
lega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z 
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.). 

2. Wojewoda zastrzega sobie takŜe prawo dochodzenia 
zwrotu całej przekazanej dotacji, wraz z odsetkami 
określonymi jak dla zaległości podatkowych, liczonymi 
za okres od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwro-
tu, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Powiat 
warunków niniejszego porozumienia. 

§ 5 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 170 –  15977  – Poz. 3141 i 3142 

Porozumienie  niniejsze  nie  stanowi  podstawy  do za-
ciągnięcia  w  imieniu  Wojewody  zobowiązań  przekra-
czających wysokość dotacji, określonej w § 1 ust. 2. 

IV. Postanowienia ko ńcowe 

§ 6 

1. Porozumienie niniejsze zawiera się na okres realizacji 
zadania. 

2. Porozumienie wygasa po rozliczeniu dotacji. 
3. Porozumienie moŜe ulec wcześniejszemu rozwiązaniu 

za zgodą stron, po rozliczeniu przekazanych środków 
w ramach przyznanej dotacji. 

4. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wyma-
gają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

5. Porozumienie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
6. Porozumienie zostało sporządzone w pięciu egzem-

plarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron oraz Wydziału 
Finansów i BudŜetu Dolnośląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego we Wrocławiu, oraz dwóch dla Wydziału 
Prawnego i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego we Wrocławiu. 

7. Porozumienie  niniejszej  podlega  ogłoszeniu  
w Dzienniku   Urzędowym   Województwa   Dolnoślą-
skiego. 

 

 STAROSTA KŁODZKI 

 ADAM ŁĄCKI 

 WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 

 STANISŁAW ŁOPATOWSKI 
 

 CZŁONEK ZARZĄDU 

 JAROSŁAW ZACHARIASZ 

 

 
3142 

POROZUMIENIE 

zawarte w dniu 28 kwietnia 2005 r. pomiędzy 

Wojewodą Dolnośląskim Panem Stanisławem Łopatowskim, zwanym dalej „Wojewodą”, 
a Zarządem Powiatu Milickiego, reprezentowanym przez Starostę Milickiego – Aleksandra 
Magusiaka, Wicestarostę – Andrzeja Kotlickiego,  
zwanym dalej „Powiatem”, w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wza-
jemnych obowiązków w zakresie realizacji imprezy pod hasłem „Uroczyste obchody podsu-
mowujące pierwszy rok członkostwa Polski w UE” w dniu 29 kwietnia 2005 r. i 9 maja 2005 r. 

 
I. Podstawa prawna porozumienia 

– art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1990 r. 
o samorządzie powiatu (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1592 z późn. zm.), 

– art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji 
rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 
872 z późn. zm.), 

– art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 
148 z późn. zm.), 

– art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 
(Dz. U. Nr 203, poz. 1966). 

II. Zakres podmiotowy porozumienia 

§ 1 

1. Wojewoda powierza a Powiat przyjmuje do wykonania 
zadania związane z realizacją przedsięwzięcia pod  
hasłem  „Uroczyste  obchody  podsumowujące 

 

pierwszy rok członkostwa Polski w UE” w dniu 
29 kwietnia 2005 r. i 9 maja 2005 r. w Miliczu, zwanej 
dalej zadaniem. 

2. Wojewoda przyznaje na realizację zadania dotację 
celową w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 
złotych). 

III. Warunki realizacji porozumienia 

§ 2 

1. Wojewoda zobowiązuje się przekazać przyznaną do-
tację w jednej transzy, na konto dochodów budŜetu 
Powiatu w terminie do 14 dni o daty otrzymania prawi-
dłowo opisanej faktury. 

2. Przyznana dotacja moŜe być wykorzystana na: konfe-
rencje naukowe, seminaria oraz imprezy masowe dla 

lokalnych społeczności, które odbędą się w dniach 28 
kwietnia – 9 maja 2005 roku. Do kosztów kwalifikowa-
nych zaliczają się: nagłośnienie, wynajęcie sali lub 
sceny, zabezpieczenie naleŜytych warunków sanitar-
no-bytowych, BHP oraz ochrona podczas realizacji 
przedsięwzięcia, honoraria dla wykładowców lub arty-
stów oraz wydane w związku z wydarzeniem materiały 
promocyjne i reklamowe. 

3. Wojewoda zastrzega sobie prawo kontrolowania spo-
sobu wykorzystania udzielonej dotacji. 

4. Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji polega 
na przeprowadzeniu przez upowaŜnionych pracowni-
ków Wojewody, w kaŜdym czasie i miejscu, kontroli 
realizacji zadania, w tym dokumentacji finansowo-
księgowej dostarczonej lub udostępnionej przez Po-
wiat. 

§ 3 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 170 –  15978  – Poz. 3142 

Powiat zobowiązuje się do: 
1) sprawnego i fachowego zorganizowania, zabezpie-

czenia i przeprowadzenia zadania, 
2) zapewnienia skutecznego nadzoru nad prawidłowo-
ścią wykonania zadania, 

3) efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem wykorzy-
stania otrzymanej dotacji, 

4) wydatkowania środków w ramach przyznanej dotacji 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 
177), 

5) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej doty-
czącej realizacji zadania oraz udostępnienia jej kontro-
lującemu wraz z ujętymi w niej dowodami księgowymi. 

§ 4 

1. Udzielona dotacja wykorzystana niezgodnie z prze-
znaczeniem lub pobrana w nadmiernej wysokości pod-
lega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z 
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.). 

2. Wojewoda zastrzega sobie takŜe prawo dochodzenia 
zwrotu całej przekazanej dotacji, wraz z odsetkami 
określonymi jak dla zaległości podatkowych, liczonymi 
za okres od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwro-
tu, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Powiat 
warunków niniejszego porozumienia. 

§ 5 

Porozumienie  niniejsze  nie  stanowi  podstawy  do za-
ciągnięcia  w  imieniu  Wojewody  zobowiązań  przekra-
czających wysokość dotacji, określonej w § 1 ust. 2. 

IV. Postanowienia ko ńcowe 

§ 6 

1. Porozumienie niniejsze zawiera się na okres realizacji 
zadania. 

2. Porozumienie wygasa po rozliczeniu dotacji. 
3. Porozumienie moŜe ulec wcześniejszemu rozwiązaniu 

za zgodą stron, po rozliczeniu przekazanych środków 
w ramach przyznanej dotacji. 

4. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wyma-
gają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

5. Porozumienie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
6. Porozumienie zostało sporządzone w pięciu egzem-

plarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron oraz Wydziału 
Finansów i BudŜetu Dolnośląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego we Wrocławiu, oraz dwóch dla Wydziału 
Prawnego i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego we Wrocławiu. 

7. Porozumienie  niniejszej  podlega  ogłoszeniu  
w Dzienniku   Urzędowym   Województwa   Dolnoślą-
skiego. 

 
 
 STAROSTA 

 ALEKSANDER MAGUSIAK 

 WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 

 STANISŁAW ŁOPATOWSKI 
 
 
 WICESTAROSTA 

 ANDRZEJ KOTLICKI 

 

 
 
 
 
 
 

3143 
POROZUMIENIE 

zawarte w dniu 28 kwietnia 2005 r. pomiędzy 

Wojewodą Dolnośląskim Panem Stanisławem Łopatowskim, zwanym dalej „Wojewodą”, 
a Zarządem Powiatu Strzelińskiego, reprezentowanym przez Pana Aleksandra Beka – Prze-
wodniczącego Zarządu i Pana Jana Andryszczaka – Członka Zarządu, zwanym dalej „Powia-
tem”, w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków 
w zakresie realizacji imprezy pod hasłem „Uroczyste obchody podsumowujące pierwszy rok 
członkostwa Polski w UE” w dniu 1 i 2 maja 2005 r. 

 
 

I. Podstawa prawna porozumienia 

– art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1990 r. 
o samorządzie powiatu (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1592 z późn. zm.), 

– art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji 
rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 
872 z późn. zm.), 

– art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 
148 z późn. zm.), 

– art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 
(Dz. U. Nr 203, poz. 1966). 
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Województwa Dolnośląskiego Nr 170 –  15979  – Poz. 3131 

II. Zakres podmiotowy porozumienia 

§ 1 

1. Wojewoda powierza a Powiat przyjmuje do wykonania 
zadania związane z realizacją przedsięwzięcia pod 
hasłem „Uroczyste obchody podsumowujące pierwszy 
rok członkostwa Polski w UE” w dniu 1 i 2 maja 2005 
r. w Strzelinie, zwanej dalej zadaniem. 

2. Wojewoda przyznaje na realizację zadania dotację 
celową w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 
złotych). 

III. Warunki realizacji porozumienia 

§ 2 

1. Wojewoda zobowiązuje się przekazać przyznaną do-
tację w jednej transzy, na konto dochodów budŜetu 
Powiatu w terminie do 14 dni o daty otrzymania prawi-
dłowo opisanej faktury. 

2. Przyznana dotacja moŜe być wykorzystana na: konfe-
rencje naukowe, seminaria oraz imprezy masowe dla 
lokalnych społeczności, które odbędą się w dniach 28 
kwietnia – 9 maja 2005 roku. Do kosztów kwalifikowa-
nych zaliczają się: nagłośnienie, wynajęcie sali lub 
sceny, zabezpieczenie naleŜytych warunków sanitar-
no-bytowych, BHP oraz ochrona podczas realizacji 
przedsięwzięcia, honoraria dla wykładowców lub arty-
stów oraz wydane w związku z wydarzeniem materiały 
promocyjne i reklamowe. 

3. Wojewoda zastrzega sobie prawo kontrolowania spo-
sobu wykorzystania udzielonej dotacji. 

4. Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji polega 
na przeprowadzeniu przez upowaŜnionych pracowni-
ków Wojewody, w kaŜdym czasie i miejscu, kontroli 
realizacji zadania, w tym dokumentacji finansowo-
księgowej dostarczonej lub udostępnionej przez Po-
wiat. 

§ 3 

Powiat zobowiązuje się do: 

1) sprawnego i fachowego zorganizowania, zabezpie-
czenia i przeprowadzenia zadania, 

2) zapewnienia skutecznego nadzoru nad prawidłowo-
ścią wykonania zadania, 

3) efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem wykorzy-
stania otrzymanej dotacji, 

4) wydatkowania środków w ramach przyznanej dotacji 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 
177), 

5) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej doty-
czącej realizacji zadania oraz udostępnienia jej kontro-
lującemu wraz z ujętymi w niej dowodami księgowymi. 

§ 4 

1. Udzielona dotacja wykorzystana niezgodnie z prze-
znaczeniem lub pobrana w nadmiernej wysokości pod-
lega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z 
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.). 

2. Wojewoda zastrzega sobie takŜe prawo dochodzenia 
zwrotu całej przekazanej dotacji, wraz z odsetkami 
określonymi jak dla zaległości podatkowych, liczonymi 
za okres od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwro-
tu, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Powiat 
warunków niniejszego porozumienia. 

§ 5 

Porozumienie  niniejsze  nie  stanowi  podstawy  do za-
ciągnięcia  w  imieniu  Wojewody  zobowiązań  przekra-
czających wysokość dotacji, określonej w § 1 ust. 2. 

IV. Postanowienia ko ńcowe 

§ 6 

1. Porozumienie niniejsze zawiera się na okres realizacji 
zadania. 

2. Porozumienie wygasa po rozliczeniu dotacji. 
3. Porozumienie moŜe ulec wcześniejszemu rozwiązaniu 

za zgodą stron, po rozliczeniu przekazanych środków 
w ramach przyznanej dotacji. 

 

4. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wyma-
gają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

5. Porozumienie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
6. Porozumienie zostało sporządzone w pięciu egzem-

plarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron oraz Wydziału 
Finansów i BudŜetu Dolnośląskiego Urzędu Woje-

wódzkiego we Wrocławiu, oraz dwóch dla Wydziału 
Prawnego i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego we Wrocławiu. 

7. Porozumienie  niniejszej  podlega  ogłoszeniu  
w Dzienniku   Urzędowym   Województwa   Dolnoślą-
skiego. 

 
 
 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU 
 POWIATU STRZELIŃSKIEGO 

 ALEKSANDER BEK 

 WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 

 STANISŁAW ŁOPATOWSKI 

 
 
 CZŁONEK ZARZĄDU 
 POWIATU STRZELIŃSKIEGO 

 JAN ANDRYSZCZAK 
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3144 
POROZUMIENIE 

zawarte w dniu 28 kwietnia 2005 r. pomiędzy 

Wojewodą Dolnośląskim Panem Stanisławem Łopatowskim, zwanym dalej „Wojewodą”, 
a Zarządem Powiatu Średzkiego, reprezentowanym przez pana Stanisława Wichę, Starostę 
Powiatu, oraz pana Józefa Chabraszewskiego, Wicestarostę Powiatu, 
zwanych dalej „Powiatem”, w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wza-
jemnych obowiązków w zakresie realizacji imprezy pod hasłem „Uroczyste obchody podsu-
mowujące pierwszy rok członkostwa Polski w UE” w dniu 6 maja 2005 r. 

 
 

I. Podstawa prawna porozumienia 

– art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1990 r. 
o samorządzie powiatu (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1592 z późn. zm.), 

– art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji 
rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 
872 z późn. zm.), 

– art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 
148 z późn. zm.), 

– art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 
(Dz. U. Nr 203, poz. 1966). 

II. Zakres podmiotowy porozumienia 

§ 1 

1. Wojewoda powierza a Powiat przyjmuje do wykonania 
zadania związane z realizacją przedsięwzięcia pod 
hasłem „Uroczyste obchody podsumowujące pierwszy 
rok członkostwa Polski w UE” w dniu 6 maja 2005 r. w 
Środzie Śląskiej, zwanej dalej zadaniem. 

2. Wojewoda przyznaje na realizację zadania dotację 
celową w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 
złotych). 

III. Warunki realizacji porozumienia 

§ 2 

1. Wojewoda zobowiązuje się przekazać przyznaną do-
tację w jednej transzy, na konto dochodów budŜetu 
Powiatu w terminie do 14 dni o daty otrzymania prawi-
dłowo opisanej faktury. 

2. Przyznana dotacja moŜe być wykorzystana na: konfe-
rencje naukowe, seminaria oraz imprezy masowe dla 
lokalnych społeczności, które odbędą się w dniach 28 
kwietnia – 9 maja 2005 roku. Do kosztów kwalifikowa-
nych zaliczają się: nagłośnienie, wynajęcie sali lub 
sceny, zabezpieczenie naleŜytych warunków sanitar-
no-bytowych, BHP oraz ochrona podczas realizacji 
przedsięwzięcia, honoraria dla wykładowców lub arty-
stów oraz wydane w związku z wydarzeniem materiały 
promocyjne i reklamowe. 

3. Wojewoda zastrzega sobie prawo kontrolowania spo-
sobu wykorzystania udzielonej dotacji. 

4. Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji polega 
na przeprowadzeniu przez upowaŜnionych pracowni-
ków Wojewody, w kaŜdym czasie i miejscu, kontroli 
realizacji zadania, w tym dokumentacji finansowo-
księgowej dostarczonej lub udostępnionej przez Po-
wiat. 

 

§ 3 

Powiat zobowiązuje się do: 
1) sprawnego i fachowego zorganizowania, zabezpie-

czenia i przeprowadzenia zadania, 
2) zapewnienia skutecznego nadzoru nad prawidłowo-
ścią wykonania zadania, 

3) efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem wykorzy-
stania otrzymanej dotacji, 

4) wydatkowania środków w ramach przyznanej dotacji 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 
177), 

5) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej doty-
czącej realizacji zadania oraz udostępnienia jej kontro-
lującemu wraz z ujętymi w niej dowodami księgowymi. 

§ 4 

1. Udzielona dotacja wykorzystana niezgodnie z prze-
znaczeniem lub pobrana w nadmiernej wysokości pod-
lega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z 
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.). 

2. Wojewoda zastrzega sobie takŜe prawo dochodzenia 
zwrotu całej przekazanej dotacji, wraz z odsetkami 
określonymi jak dla zaległości podatkowych, liczonymi 
za okres od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwro-
tu, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Powiat 
warunków niniejszego porozumienia. 

§ 5 

Porozumienie  niniejsze  nie  stanowi  podstawy  do za-
ciągnięcia  w  imieniu  Wojewody  zobowiązań  przekra-
czających wysokość dotacji, określonej w § 1 ust. 2. 

IV. Postanowienia ko ńcowe 

§ 6 

1. Porozumienie niniejsze zawiera się na okres realizacji 
zadania. 

2. Porozumienie wygasa po rozliczeniu dotacji. 
3. Porozumienie moŜe ulec wcześniejszemu rozwiązaniu 

za zgodą stron, po rozliczeniu przekazanych środków 
w ramach przyznanej dotacji. 

4. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wyma-
gają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
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5. Porozumienie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
6. Porozumienie zostało sporządzone w pięciu egzem-

plarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron oraz Wydziału 
Finansów i BudŜetu Dolnośląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego we Wrocławiu, oraz dwóch dla Wydziału 

Prawnego i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego we Wrocławiu. 

7. Porozumienie  niniejszej  podlega  ogłoszeniu  
w Dzienniku   Urzędowym   Województwa   Dolnoślą-
skiego. 

 
 
 STAROSTA POWIATU 

 STANISŁAW WICHA 

 WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 

 STANISŁAW ŁOPATOWSKI 
 
 
 WICESTAROSTA POWIATU 

 JÓZEF CHABRASZEWSKI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3145 
POROZUMIENIE 

zawarte w dniu 28 kwietnia 2005 r. pomiędzy 

Wojewodą Dolnośląskim Panem Stanisławem Łopatowskim, zwanym dalej „Wojewodą”, 
a Zarządem Powiatu Zgorzeleckiego, reprezentowanym przez: 
Andrzeja Tyca – Starostę Zgorzeleckiego 
Kazimierza Szczecha – Wicestarostę 
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Jana Bila, 
zwanym dalej „Powiatem”, w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wza-
jemnych obowiązków w zakresie realizacji imprezy pod hasłem „Uroczyste obchody podsu-
mowujące pierwszy rok członkostwa Polski w UE” w dniu 7 maja 2005 r. 

 
 

I. Podstawa prawna porozumienia 

– art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1990 r. 
o samorządzie powiatu (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1592 z późn. zm.), 

– art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji 
rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 
872 z późn. zm.), 

– art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 
148 z późn. zm.), 

– art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 
(Dz. U. Nr 203, poz. 1966). 

II. Zakres podmiotowy porozumienia 

§ 1 

1. Wojewoda powierza a Powiat przyjmuje do wykonania 
zadania związane z realizacją przedsięwzięcia pod 
hasłem „Uroczyste obchody podsumowujące pierwszy 
rok członkostwa Polski w UE” w dniu 7 maja 2005 r. w 
Zgorzelcu, zwanej dalej zadaniem. 

2. Wojewoda przyznaje na realizację zadania dotację 
celową w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 
złotych). 

III. Warunki realizacji porozumienia 

§ 2 

1. Wojewoda zobowiązuje się przekazać przyznaną do-
tację w jednej transzy, na konto dochodów budŜetu 
Powiatu w terminie do 14 dni o daty otrzymania prawi-
dłowo opisanej faktury. 

2. Przyznana dotacja moŜe być wykorzystana na: konfe-
rencje naukowe, seminaria oraz imprezy masowe dla 
lokalnych społeczności, które odbędą się w dniach 28 
kwietnia – 9 maja 2005 roku. Do kosztów kwalifikowa-
nych zaliczają się: nagłośnienie, wynajęcie sali lub 
sceny, zabezpieczenie naleŜytych warunków sanitar-
no-bytowych, BHP oraz ochrona podczas realizacji 
przedsięwzięcia, honoraria dla wykładowców lub arty-
stów oraz wydane w związku z wydarzeniem materiały 
promocyjne i reklamowe. 

3. Wojewoda zastrzega sobie prawo kontrolowania spo-
sobu wykorzystania udzielonej dotacji. 

4. Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji polega 
na przeprowadzeniu przez upowaŜnionych pracowni-
ków Wojewody, w kaŜdym czasie i miejscu, kontroli 
realizacji zadania, w tym dokumentacji finansowo-
księgowej dostarczonej lub udostępnionej przez Po-
wiat. 
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§ 3 

Powiat zobowiązuje się do: 
1) sprawnego i fachowego zorganizowania, zabezpie-

czenia i przeprowadzenia zadania, 
2) zapewnienia skutecznego nadzoru nad prawidłowo-
ścią wykonania zadania, 

3) efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem wykorzy-
stania otrzymanej dotacji, 

4) wydatkowania środków w ramach przyznanej dotacji 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 
177), 

5) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej doty-
czącej realizacji zadania oraz udostępnienia jej kontro-
lującemu wraz z ujętymi w niej dowodami księgowymi. 

§ 4 

1. Udzielona dotacja wykorzystana niezgodnie z prze-
znaczeniem lub pobrana w nadmiernej wysokości pod-
lega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z 
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.). 

2. Wojewoda zastrzega sobie takŜe prawo dochodzenia 
zwrotu całej przekazanej dotacji, wraz z odsetkami 
określonymi jak dla zaległości podatkowych, liczonymi 
za okres od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwro-
tu, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Powiat 
warunków niniejszego porozumienia. 

§ 5 

Porozumienie  niniejsze  nie  stanowi  podstawy  do za-
ciągnięcia  w  imieniu  Wojewody  zobowiązań  przekra-
czających wysokość dotacji, określonej w § 1 ust. 2. 

IV. Postanowienia ko ńcowe 

§ 6 

1. Porozumienie niniejsze zawiera się na okres realizacji 
zadania. 

2. Porozumienie wygasa po rozliczeniu dotacji. 
3. Porozumienie moŜe ulec wcześniejszemu rozwiązaniu 

za zgodą stron, po rozliczeniu przekazanych środków 
w ramach przyznanej dotacji. 

4. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wyma-
gają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

5. Porozumienie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
6. Porozumienie zostało sporządzone w pięciu egzem-

plarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron oraz Wydziału 
Finansów i BudŜetu Dolnośląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego we Wrocławiu, oraz dwóch dla Wydziału 
Prawnego i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego we Wrocławiu. 

7. Porozumienie  niniejszej  podlega  ogłoszeniu  
w Dzienniku   Urzędowym   Województwa   Dolnoślą-
skiego. 

 
 STAROSTA ZGORZELECKI 

 ANDRZEJ TYC 

 WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 

 STANISŁAW ŁOPATOWSKI 
 
 WICESTAROSTA 

 KAZIMIERZ SZCZECH 
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POROZUMIENIE 

zawarte w dniu 28 kwietnia 2005 r. pomiędzy 

Wojewodą Dolnośląskim Panem Stanisławem Łopatowskim, zwanym dalej „Wojewodą”, 
a Zarządem Powiatu Złotoryjskiego, reprezentowanym przez Ryszarda Raszkiewicza – Staro-
stę Złotoryjskiego, Józefa Sudoła – Wicestarostę Złotoryjskiego przy kontrasygnacie Aleksan-
dra Ciempki – Skarbnika Powiatu  
zwanym dalej „Powiatem”, w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wza-
jemnych obowiązków w zakresie realizacji imprezy pod hasłem „Uroczyste obchody podsu-
mowujące pierwszy rok członkostwa Polski w UE” w dniu 1 maja 2005 r. 

 
 

I. Podstawa prawna porozumienia 

– art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1990 r. 
o samorządzie powiatu (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1592 z późn. zm.), 

– art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji 
rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 
872 z późn. zm.), 

– art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 
148 z późn. zm.), 

– art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 
(Dz. U. Nr 203, poz. 1966). 

II. Zakres podmiotowy porozumienia 

§ 1 

1. Wojewoda powierza a Powiat przyjmuje do wykonania 
zadania związane z realizacją przedsięwzięcia pod 
hasłem „Uroczyste obchody podsumowujące pierwszy 
rok członkostwa Polski w UE” w dniu 1 maja 2005 r. w 
Złotoryi, zwanej dalej zadaniem. 

2. Wojewoda przyznaje na realizację zadania dotację 
celową w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 
złotych). 
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III. Warunki realizacji porozumienia 

§ 2 

1. Wojewoda zobowiązuje się przekazać przyznaną do-
tację w jednej transzy, na konto dochodów budŜetu 
Powiatu w terminie do 14 dni o daty otrzymania prawi-
dłowo opisanej faktury. 

2. Przyznana dotacja moŜe być wykorzystana na: konfe-
rencje naukowe, seminaria oraz imprezy masowe dla 
lokalnych społeczności, które odbędą się w dniach 28 
kwietnia – 9 maja 2005 roku. Do kosztów kwalifikowa-
nych zaliczają się: nagłośnienie, wynajęcie sali lub 
sceny, zabezpieczenie naleŜytych warunków sanitar-
no-bytowych, BHP oraz ochrona podczas realizacji 
przedsięwzięcia, honoraria dla wykładowców lub arty-
stów oraz wydane w związku z wydarzeniem materiały 
promocyjne i reklamowe. 

3. Wojewoda zastrzega sobie prawo kontrolowania spo-
sobu wykorzystania udzielonej dotacji. 

4. Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji polega 
na przeprowadzeniu przez upowaŜnionych pracowni-
ków Wojewody, w kaŜdym czasie i miejscu, kontroli 
realizacji zadania, w tym dokumentacji finansowo-
księgowej dostarczonej lub udostępnionej przez Po-
wiat. 

§ 3 

Powiat zobowiązuje się do: 
1) sprawnego i fachowego zorganizowania, zabezpie-

czenia i przeprowadzenia zadania, 
2) zapewnienia skutecznego nadzoru nad prawidłowo-
ścią wykonania zadania, 

3) efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem wykorzy-
stania otrzymanej dotacji, 

4) wydatkowania środków w ramach przyznanej dotacji 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 
177), 

5) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej doty-
czącej realizacji zadania oraz udostępnienia jej kontro-
lującemu wraz z ujętymi w niej dowodami księgowymi. 

§ 4 

1. Udzielona dotacja wykorzystana niezgodnie z prze-
znaczeniem lub pobrana w nadmiernej wysokości pod-
lega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z 
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.). 

2. Wojewoda zastrzega sobie takŜe prawo dochodzenia 
zwrotu całej przekazanej dotacji, wraz z odsetkami 
określonymi jak dla zaległości podatkowych, liczonymi 
za okres od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwro-
tu, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Powiat 
warunków niniejszego porozumienia. 

§ 5 

Porozumienie  niniejsze  nie  stanowi  podstawy  do za-
ciągnięcia  w  imieniu  Wojewody  zobowiązań  przekra-
czających wysokość dotacji, określonej w § 1 ust. 2. 

IV. Postanowienia ko ńcowe 

§ 6 

1. Porozumienie niniejsze zawiera się na okres realizacji 
zadania. 

2. Porozumienie wygasa po rozliczeniu dotacji. 

 

3. Porozumienie moŜe ulec wcześniejszemu rozwiązaniu 
za zgodą stron, po rozliczeniu przekazanych środków 
w ramach przyznanej dotacji. 

4. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wyma-
gają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

5. Porozumienie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
6. Porozumienie zostało sporządzone w pięciu egzem-

plarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron oraz Wydziału 

Finansów i BudŜetu Dolnośląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego we Wrocławiu, oraz dwóch dla Wydziału 
Prawnego i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego we Wrocławiu. 

7. Porozumienie  niniejszej  podlega  ogłoszeniu  
w Dzienniku   Urzędowym   Województwa   Dolnoślą-
skiego. 

 
 
 STAROSTA 

 RYSZARD RASZKIEWICZ 

 WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 

 STANISŁAW ŁOPATOWSKI 
 
 
 WICESTAROSTA 

 JÓZEF SUDOŁ 
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zawarte w dniu 29 kwietnia 2005 r. pomiędzy 

Wojewodą Dolnośląskim Panem Stanisławem Łopatowskim, zwanym dalej „Wojewodą”, 
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a Zarządem Powiatu Lubańskiego, reprezentowanym przez Lucjana śełabowskiego – Staro-
stę Lubańskiego, Małgorzatę Gut-Twardowską – Wicestarostę Lubańskiego oraz Romualdę 
Łoziak – Skarbnika Powiatu, 
zwanym dalej „Powiatem”, w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wza-
jemnych obowiązków w zakresie realizacji imprezy pod hasłem „Uroczyste obchody podsu-
mowujące pierwszy rok członkostwa Polski w UE” w dniu 1 maja 2005 r. 

 
 

I. Podstawa prawna porozumienia 

– art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1990 r. 
o samorządzie powiatu (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1592 z późn. zm.), 

– art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji 
rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 
872 z późn. zm.), 

– art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 
148 z późn. zm.), 

– art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 
(Dz. U. Nr 203, poz. 1966). 

II. Zakres podmiotowy porozumienia 

§ 1 

1. Wojewoda powierza a Powiat przyjmuje do wykonania 
zadania związane z realizacją przedsięwzięcia pod 
hasłem „Uroczyste obchody podsumowujące pierwszy 
rok członkostwa Polski w UE” w dniu 1 maja 2005 r. 
na stadionie w Lubaniu, zwanej dalej zadaniem. 

2. Wojewoda przyznaje na realizację zadania dotację 
celową w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 
złotych). 

III. Warunki realizacji porozumienia 

§ 2 

1. Wojewoda zobowiązuje się przekazać przyznaną do-
tację w jednej transzy, na konto dochodów budŜetu 
Powiatu w terminie do 14 dni o daty otrzymania prawi-
dłowo opisanej faktury. 

2. Przyznana dotacja moŜe być wykorzystana na: konfe-
rencje naukowe, seminaria oraz imprezy masowe dla 
lokalnych społeczności, które odbędą się w dniach 28 
kwietnia – 9 maja 2005 roku. Do kosztów kwalifikowa-
nych zaliczają się: nagłośnienie, wynajęcie sali lub 
sceny, zabezpieczenie naleŜytych warunków sanitar-
no-bytowych, BHP oraz ochrona podczas realizacji 
przedsięwzięcia, honoraria dla wykładowców lub arty-
stów oraz wydane w związku z wydarzeniem materiały 
promocyjne i reklamowe. 

3. Wojewoda zastrzega sobie prawo kontrolowania spo-
sobu wykorzystania udzielonej dotacji. 

4. Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji polega 
na przeprowadzeniu przez upowaŜnionych pracowni-
ków Wojewody, w kaŜdym czasie i miejscu, kontroli 
realizacji zadania, w tym dokumentacji finansowo-
księgowej dostarczonej lub udostępnionej przez Po-
wiat. 

 

§ 3 

Powiat zobowiązuje się do: 
1) sprawnego i fachowego zorganizowania, zabezpie-

czenia i przeprowadzenia zadania, 
2) zapewnienia skutecznego nadzoru nad prawidłowo-
ścią wykonania zadania, 

3) efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem wykorzy-
stania otrzymanej dotacji, 

4) wydatkowania środków w ramach przyznanej dotacji 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 
177), 

5) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej doty-
czącej realizacji zadania oraz udostępnienia jej kontro-
lującemu wraz z ujętymi w niej dowodami księgowymi. 

§ 4 

1. Udzielona dotacja wykorzystana niezgodnie z prze-
znaczeniem lub pobrana w nadmiernej wysokości pod-
lega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z 
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.). 

2. Wojewoda zastrzega sobie takŜe prawo dochodzenia 
zwrotu całej przekazanej dotacji, wraz z odsetkami 
określonymi jak dla zaległości podatkowych, liczonymi 
za okres od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwro-

tu, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Powiat 
warunków niniejszego porozumienia. 

§ 5 

Porozumienie  niniejsze  nie  stanowi  podstawy  do za-
ciągnięcia  w  imieniu  Wojewody  zobowiązań  przekra-
czających wysokość dotacji, określonej w § 1 ust. 2. 

IV. Postanowienia ko ńcowe 

§ 6 

1. Porozumienie niniejsze zawiera się na okres realizacji 
zadania. 

2. Porozumienie wygasa po rozliczeniu dotacji. 
3. Porozumienie moŜe ulec wcześniejszemu rozwiązaniu 

za zgodą stron, po rozliczeniu przekazanych środków 
w ramach przyznanej dotacji. 

4. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wyma-
gają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

5. Porozumienie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
6. Porozumienie zostało sporządzone w pięciu egzem-

plarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron oraz Wydziału 
Finansów i BudŜetu Dolnośląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego we Wrocławiu, oraz dwóch dla Wydziału 
Prawnego i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego we Wrocławiu. 

7. Porozumienie  niniejszej  podlega  ogłoszeniu  
w Dzienniku   Urzędowym   Województwa   Dolnoślą-
skiego. 
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 STAROSTA 

 LUCJAN śEŁABOWSKI 

 WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 

 STANISŁAW ŁOPATOWSKI 
 
 
 WICESTAROSTA 

 MAŁGORZATA GUT-TWARDOWSKA 
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POROZUMIENIE 

zawarte w dniu 29 kwietnia 2005 r. pomiędzy 

Wojewodą Dolnośląskim Panem Stanisławem Łopatowskim, zwanym dalej „Wojewodą”, 
a Zarządem Powiatu Lwóweckiego, reprezentowanym przez Pana Henryka Kuleszę Starostę 
Lwóweckiego i Pana Jana Więckowskiego Członka Zarządu Powiatu Lwóweckiego, 
zwanym dalej „Powiatem”, w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wza-
jemnych obowiązków w zakresie realizacji imprezy pod hasłem „Uroczyste obchody podsu-
mowujące pierwszy rok członkostwa Polski w UE” w dniach od 29 kwietnia 2005 r. do dnia 8 
maja 2005 r. 

 
 

I. Podstawa prawna porozumienia 

– art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1990 r. 
o samorządzie powiatu (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1592 z późn. zm.), 

– art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji 
rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 
872 z późn. zm.), 

– art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 
148 z późn. zm.), 

– art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 
(Dz. U. Nr 203, poz. 1966). 

 
 

II. Zakres podmiotowy porozumienia 

§ 1 

1. Wojewoda powierza a Powiat przyjmuje do wykonania 
zadania związane z realizacją przedsięwzięcia pod 
hasłem „Uroczyste obchody podsumowujące pierwszy 
rok członkostwa Polski w UE” w dniach od 29 kwietnia 
2005 r. do dnia 8 maja 2005 r. we Lwówku Śląskim, 
Gryfowie Śląskim, Lubomierzu i Mirsku, zwanej dalej 
zadaniem. 

2. Wojewoda przyznaje na realizację zadania dotację 
celową w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 
złotych). 

III. Warunki realizacji porozumienia 

§ 2 

1. Wojewoda zobowiązuje się przekazać przyznaną do-
tację w jednej transzy, na konto dochodów budŜetu 
Powiatu w terminie do 14 dni o daty otrzymania prawi-
dłowo opisanej faktury. 

2. Przyznana dotacja moŜe być wykorzystana na: konfe-
rencje naukowe, seminaria oraz imprezy masowe dla 
lokalnych społeczności, które odbędą się w dniach 28 
kwietnia – 9 maja 2005 roku. Do kosztów kwalifikowa-
nych zaliczają się: nagłośnienie, wynajęcie sali lub 
sceny, zabezpieczenie naleŜytych warunków sanitar-
no-bytowych, BHP oraz ochrona podczas realizacji 
przedsięwzięcia, honoraria dla wykładowców lub arty-

stów oraz wydane w związku z wydarzeniem materiały 
promocyjne i reklamowe. 

3. Wojewoda zastrzega sobie prawo kontrolowania spo-
sobu wykorzystania udzielonej dotacji. 

4. Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji polega 
na przeprowadzeniu przez upowaŜnionych pracowni-
ków Wojewody, w kaŜdym czasie i miejscu, kontroli 
realizacji zadania, w tym dokumentacji finansowo-
księgowej dostarczonej lub udostępnionej przez Po-
wiat. 

§ 3 

Powiat zobowiązuje się do: 
1) sprawnego i fachowego zorganizowania, zabezpie-

czenia i przeprowadzenia zadania, 
2) zapewnienia skutecznego nadzoru nad prawidłowo-
ścią wykonania zadania, 

3) efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem wykorzy-
stania otrzymanej dotacji, 

4) wydatkowania środków w ramach przyznanej dotacji 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 
177), 

5) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej doty-
czącej realizacji zadania oraz udostępnienia jej kontro-
lującemu wraz z ujętymi w niej dowodami księgowymi. 

§ 4 

1. Udzielona dotacja wykorzystana niezgodnie z prze-
znaczeniem lub pobrana w nadmiernej wysokości pod-
lega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z 
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dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.). 

2. Wojewoda zastrzega sobie takŜe prawo dochodzenia 
zwrotu całej przekazanej dotacji, wraz z odsetkami 
określonymi jak dla zaległości podatkowych, liczonymi 
za okres od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwro-
tu, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Powiat 
warunków niniejszego porozumienia. 

§ 5 

Porozumienie  niniejsze  nie  stanowi  podstawy  do za-
ciągnięcia  w  imieniu  Wojewody  zobowiązań  przekra-
czających wysokość dotacji, określonej w § 1 ust. 2. 

IV. Postanowienia ko ńcowe 

§ 6 

1. Porozumienie niniejsze zawiera się na okres realizacji 
zadania. 

2. Porozumienie wygasa po rozliczeniu dotacji. 
3. Porozumienie moŜe ulec wcześniejszemu rozwiązaniu 

za zgodą stron, po rozliczeniu przekazanych środków 
w ramach przyznanej dotacji. 

4. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wyma-
gają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

5. Porozumienie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
6. Porozumienie zostało sporządzone w pięciu egzem-

plarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron oraz Wydziału 
Finansów i BudŜetu Dolnośląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego we Wrocławiu, oraz dwóch dla Wydziału 
Prawnego i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego we Wrocławiu. 

7. Porozumienie  niniejszej  podlega  ogłoszeniu  
w Dzienniku   Urzędowym   Województwa   Dolnoślą-
skiego. 

 
 
 STAROSTA 

 HENRYK KULESZA 

 WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 

 STANISŁAW ŁOPATOWSKI 
 
 
 CZŁONEK ZARZĄDU 
 POWIATU LWÓWECKIEGO 

 JAN WIĘCKOWSKI 
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POROZUMIENIE 

zawarte w dniu 29 kwietnia 2005 r. pomiędzy 

Wojewodą Dolnośląskim Panem Stanisławem Łopatowskim, zwanym dalej „Wojewodą”, 
a Zarządem Powiatu, w imieniu którego działają: 
1. Jacek Wajs – Starosta Świdnicki 
2. Zygmunt Worsa – Wicestarosta Świdnicki 
zwanym dalej „Powiatem”, w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wza-
jemnych obowiązków w zakresie realizacji imprezy pod hasłem „Uroczyste obchody podsu-
mowujące pierwszy rok członkostwa Polski w UE” w dniu 3 maja 2005 r. 

 
 

I. Podstawa prawna porozumienia 

– art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1990 r. 
o samorządzie powiatu (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1592 z późn. zm.), 

– art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji 
rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 
872 z późn. zm.), 

– art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 
148 z późn. zm.), 

– art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 
(Dz. U. Nr 203, poz. 1966). 

II. Zakres podmiotowy porozumienia 

§ 1 

1. Wojewoda powierza a Powiat przyjmuje do wykonania 
zadania związane z realizacją przedsięwzięcia pod 
hasłem „Uroczyste obchody podsumowujące pierwszy 
rok członkostwa Polski w UE” w dniu 3 maja 2005 r. w 
Świdnicy, tj. „Powiatowe Uroczystości z okazji wstą-
pienia Polski do Unii Europejskiej” oraz „Europejskie 
Spotkania Hobbystów Tańca Towarzyskiego” (impreza 
rozrywkowa dla mieszkańców Powiatu Świdnickiego), 
zwanej dalej zadaniem. 

2. Wojewoda przyznaje na realizację zadania dotację 
celową w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć ty-
sięcy złotych). 

III. Warunki realizacji porozumienia 

§ 2 

1. Wojewoda zobowiązuje się przekazać przyznaną do-
tację w jednej transzy, na konto dochodów budŜetu 
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Powiatu w terminie do 14 dni o daty otrzymania prawi-
dłowo opisanej faktury. 

2. Przyznana dotacja moŜe być wykorzystana na: konfe-
rencje naukowe, seminaria oraz imprezy masowe dla 
lokalnych społeczności, które odbędą się w dniach 28 
kwietnia – 9 maja 2005 roku. Do kosztów kwalifikowa-
nych zaliczają się: nagłośnienie, wynajęcie sali lub 
sceny, zabezpieczenie naleŜytych warunków sanitar-
no-bytowych, BHP oraz ochrona podczas realizacji 
przedsięwzięcia, honoraria dla wykładowców lub arty-
stów oraz wydane w związku z wydarzeniem materiały 
promocyjne i reklamowe. 

3. Wojewoda zastrzega sobie prawo kontrolowania spo-
sobu wykorzystania udzielonej dotacji. 

4. Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji polega 
na przeprowadzeniu przez upowaŜnionych pracowni-
ków Wojewody, w kaŜdym czasie i miejscu, kontroli 
realizacji zadania, w tym dokumentacji finansowo-
księgowej dostarczonej lub udostępnionej przez Po-
wiat. 

§ 3 

Powiat zobowiązuje się do: 
1) sprawnego i fachowego zorganizowania, zabezpie-

czenia i przeprowadzenia zadania, 
2) zapewnienia skutecznego nadzoru nad prawidłowo-
ścią wykonania zadania, 

3) efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem wykorzy-
stania otrzymanej dotacji, 

4) wydatkowania środków w ramach przyznanej dotacji 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 
177), 

5) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej doty-
czącej realizacji zadania oraz udostępnienia jej kontro-
lującemu wraz z ujętymi w niej dowodami księgowymi. 

§ 4 

1. Udzielona dotacja wykorzystana niezgodnie z prze-
znaczeniem lub pobrana w nadmiernej wysokości pod-
lega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z 
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.). 

2. Wojewoda zastrzega sobie takŜe prawo dochodzenia 
zwrotu całej przekazanej dotacji, wraz z odsetkami 
określonymi jak dla zaległości podatkowych, liczonymi 
za okres od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwro-
tu, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Powiat 
warunków niniejszego porozumienia. 

§ 5 

Porozumienie  niniejsze  nie  stanowi  podstawy  do za-
ciągnięcia  w  imieniu  Wojewody  zobowiązań  przekra-
czających wysokość dotacji, określonej w § 1 ust. 2. 

 

IV. Postanowienia ko ńcowe 

§ 6 

1. Porozumienie niniejsze zawiera się na okres realizacji 
zadania. 

2. Porozumienie wygasa po rozliczeniu dotacji. 
3. Porozumienie moŜe ulec wcześniejszemu rozwiązaniu 

za zgodą stron, po rozliczeniu przekazanych środków 
w ramach przyznanej dotacji. 

4. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wyma-
gają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

5. Porozumienie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
6. Porozumienie zostało sporządzone w pięciu egzem-

plarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron oraz Wydziału 
Finansów i BudŜetu Dolnośląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego we Wrocławiu, oraz dwóch dla Wydziału 
Prawnego i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego we Wrocławiu. 

7. Porozumienie  niniejszej  podlega  ogłoszeniu  
w Dzienniku   Urzędowym   Województwa   Dolnoślą-
skiego. 

 
 
 STAROSTA 

 JECEK WAJS 

 WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 

 STANISŁAW ŁOPATOWSKI 
 
 
 WICESTAROSTA 

 ZYGMUNT WORSA 

 

 
 
 

3150 
POROZUMIENIE 

zawarte w dniu 4 maja 2005 r. pomiędzy 

Wojewodą Dolnośląskim Panem Stanisławem Łopatowskim, zwanym dalej „Wojewodą”, 
a Zarządem Powiatu w Jaworze, reprezentowanym przez starostę jaworskiego Jana Fran-
ciszka Jarosińskiego, wicestarostę Jana Sobczaka przy kontrasygnacie skarbnika powiatu 
Jerzego Pycia, zwanym dalej „Powiatem”, w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i 
ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie realizacji imprezy pod hasłem „Uroczyste ob-
chody podsumowujące pierwszy rok członkostwa Polski w UE” w dniu 9 maja 2005 r. 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 170 –  15988  – Poz. 3140 

 
I. Podstawa prawna porozumienia 

– art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1990 r. 
o samorządzie powiatu (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1592 z późn. zm.), 

– art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji 
rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 
872 z późn. zm.), 

– art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 
148 z późn. zm.), 

– art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 
(Dz. U. Nr 203, poz. 1966). 

II. Zakres podmiotowy porozumienia 

§ 1 

1. Wojewoda powierza a Powiat przyjmuje do wykonania 
zadania związane z realizacją przedsięwzięcia pod 
hasłem „Uroczyste obchody podsumowujące pierwszy 
rok członkostwa Polski w UE” w dniu 9 maja 2005 r. w 
Bolkowie,  zwanej  dalej  zadaniem. 

2. Wojewoda przyznaje na realizację zadania dotację 
celową w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 
złotych). 

III. Warunki realizacji porozumienia 

§ 2 

1. Wojewoda zobowiązuje się przekazać przyznaną do-
tację w jednej transzy, na konto dochodów budŜetu 
Powiatu w terminie do 14 dni o daty otrzymania prawi-
dłowo opisanej faktury. 

2. Przyznana dotacja moŜe być wykorzystana na: konfe-
rencje naukowe, seminaria oraz imprezy masowe dla 
lokalnych społeczności, które odbędą się w dniach 28 
kwietnia – 9 maja 2005 roku. Do kosztów kwalifikowa-
nych zaliczają się: nagłośnienie, wynajęcie sali lub 
sceny, zabezpieczenie naleŜytych warunków sanitar-
no-bytowych, BHP oraz ochrona podczas realizacji 
przedsięwzięcia, honoraria dla wykładowców lub arty-
stów oraz wydane w związku z wydarzeniem materiały 
promocyjne i reklamowe. 

3. Wojewoda zastrzega sobie prawo kontrolowania spo-
sobu wykorzystania udzielonej dotacji. 

4. Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji polega 
na przeprowadzeniu przez upowaŜnionych pracowni-
ków Wojewody, w kaŜdym czasie i miejscu, kontroli 
realizacji zadania, w tym dokumentacji finansowo-
księgowej dostarczonej lub udostępnionej przez Po-
wiat. 

 

§ 3 

Powiat zobowiązuje się do: 
1) sprawnego i fachowego zorganizowania, zabezpie-

czenia i przeprowadzenia zadania, 
2) zapewnienia skutecznego nadzoru nad prawidłowo-
ścią wykonania zadania, 

3) efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem wykorzy-
stania otrzymanej dotacji, 

4) wydatkowania środków w ramach przyznanej dotacji 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 
177), 

5) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej doty-
czącej realizacji zadania oraz udostępnienia jej kontro-
lującemu wraz z ujętymi w niej dowodami księgowymi. 

§ 4 

1. Udzielona dotacja wykorzystana niezgodnie z prze-
znaczeniem lub pobrana w nadmiernej wysokości pod-
lega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z 
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.). 

2. Wojewoda zastrzega sobie takŜe prawo dochodzenia 
zwrotu całej przekazanej dotacji, wraz z odsetkami 
określonymi jak dla zaległości podatkowych, liczonymi 
za okres od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwro-

tu, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Powiat 
warunków niniejszego porozumienia. 

§ 5 

Porozumienie  niniejsze  nie  stanowi  podstawy  do za-
ciągnięcia  w  imieniu  Wojewody  zobowiązań  przekra-
czających wysokość dotacji, określonej w § 1 ust. 2. 

IV. Postanowienia ko ńcowe 

§ 6 

1. Porozumienie niniejsze zawiera się na okres realizacji 
zadania. 

2. Porozumienie wygasa po rozliczeniu dotacji. 
3. Porozumienie moŜe ulec wcześniejszemu rozwiązaniu 

za zgodą stron, po rozliczeniu przekazanych środków 
w ramach przyznanej dotacji. 

4. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wyma-
gają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

5. Porozumienie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
6. Porozumienie zostało sporządzone w pięciu egzem-

plarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron oraz Wydziału 
Finansów i BudŜetu Dolnośląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego we Wrocławiu, oraz dwóch dla Wydziału 
Prawnego i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego we Wrocławiu. 

7. Porozumienie  niniejszej  podlega  ogłoszeniu  
w Dzienniku   Urzędowym   Województwa   Dolnoślą-
skiego. 

 

 STAROSTA 

 JAN F. JAROSIŃSKI 

 WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 

 STANISŁAW ŁOPATOWSKI 
 

 WICESTAROSTA 

 JAN SOBCZAK 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 170 –  15989  – Poz. 3140 

 
 

3151 
POROZUMIENIE 

zawarte w dniu 6 maja 2005 r. pomiędzy 

Wojewodą Dolnośląskim Panem Stanisławem Łopatowskim, zwanym dalej „Wojewodą”, 
a Zarządem Powiatu DzierŜoniowskiego, reprezentowanym przez: 
1. Pana Zbigniewa Skowrońskiego – Starostę DzierŜoniowskiego 
2. Pana Janusza Cąbera – Wicestarostę DzierŜoniowskiego 
zwanym dalej „Powiatem”, w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wza-
jemnych obowiązków w zakresie realizacji imprezy pod hasłem „Uroczyste obchody podsu-
mowujące pierwszy rok członkostwa Polski w UE” w dniu 9 maja 2005 r. w „Pałacu Bielawa” w 
Bielawie, w formie Konferencji pn. „Prezentacja efektów pierwszego roku członkostwa Polski 
w Unii Europejskiej”. 

 

I. Podstawa prawna porozumienia 

– art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1990 r. 
o samorządzie powiatu (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1592 z późn. zm.), 

– art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji 
rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 
872 z późn. zm.), 

– art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 
148 z późn. zm.), 

– art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 
(Dz. U. Nr 203, poz. 1966). 

 
 

II. Zakres podmiotowy porozumienia 

§ 1 

1. Wojewoda powierza a Powiat przyjmuje do wykonania 
zadania związane z realizacją przedsięwzięcia pod 
hasłem „Uroczyste obchody podsumowujące pierwszy 
rok członkostwa Polski w UE” w dniu 9 maja 2005 r. w 
„Pałacu Bielawa” w Bielawie, w formie Konferencji pn. 
„Prezentacja efektów pierwszego roku członkostwa 
Polski w Unii Europejskiej”, zwanej dalej zadaniem. 

2. Wojewoda przyznaje na realizację zadania dotację 
celową w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 
złotych). 

III. Warunki realizacji porozumienia 

§ 2 

1. Wojewoda zobowiązuje się przekazać przyznaną do-
tację w jednej transzy, na konto dochodów budŜetu 
Powiatu w terminie do 14 dni o daty otrzymania prawi-
dłowo opisanej faktury. 

2. Przyznana dotacja moŜe być wykorzystana na: konfe-
rencje naukowe, seminaria oraz imprezy masowe dla 
lokalnych społeczności, które odbędą się w dniach 28 
kwietnia – 9 maja 2005 roku. Do kosztów kwalifikowa-
nych zaliczają się: nagłośnienie, wynajęcie sali lub 
sceny, zabezpieczenie naleŜytych warunków sanitar-
no-bytowych, BHP oraz ochrona podczas realizacji 
przedsięwzięcia, honoraria dla wykładowców lub arty-
stów oraz wydane w związku z wydarzeniem materiały 
promocyjne i reklamowe. 

3. Wojewoda zastrzega sobie prawo kontrolowania spo-
sobu wykorzystania udzielonej dotacji. 

4. Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji polega 
na przeprowadzeniu przez upowaŜnionych pracowni-
ków Wojewody, w kaŜdym czasie i miejscu, kontroli 
realizacji zadania, w tym dokumentacji finansowo-

księgowej dostarczonej lub udostępnionej przez Po-
wiat. 

§ 3 

Powiat zobowiązuje się do: 
1) sprawnego i fachowego zorganizowania, zabezpie-

czenia i przeprowadzenia zadania, 
2) zapewnienia skutecznego nadzoru nad prawidłowo-
ścią wykonania zadania, 

3) efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem wykorzy-
stania otrzymanej dotacji, 

4) wydatkowania środków w ramach przyznanej dotacji 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 
177), 

5) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej doty-
czącej realizacji zadania oraz udostępnienia jej kontro-
lującemu wraz z ujętymi w niej dowodami księgowymi. 

§ 4 

1. Udzielona dotacja wykorzystana niezgodnie z prze-
znaczeniem lub pobrana w nadmiernej wysokości pod-
lega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z 
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.). 

2. Wojewoda zastrzega sobie takŜe prawo dochodzenia 
zwrotu całej przekazanej dotacji, wraz z odsetkami 
określonymi jak dla zaległości podatkowych, liczonymi 
za okres od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwro-
tu, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Powiat 
warunków niniejszego porozumienia. 

§ 5 

Porozumienie  niniejsze  nie  stanowi  podstawy  do za-
ciągnięcia  w  imieniu  Wojewody  zobowiązań  przekra-
czających wysokość dotacji, określonej w § 1 ust. 2. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 170 –  15990  – Poz. 3151 

IV. Postanowienia ko ńcowe 

§ 6 

1. Porozumienie niniejsze zawiera się na okres realizacji 
zadania. 

2. Porozumienie wygasa po rozliczeniu dotacji. 
3. Porozumienie moŜe ulec wcześniejszemu rozwiązaniu 

za zgodą stron, po rozliczeniu przekazanych środków 
w ramach przyznanej dotacji. 

4. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wyma-
gają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

5. Porozumienie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
6. Porozumienie zostało sporządzone w pięciu egzem-

plarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron oraz Wydziału 
Finansów i BudŜetu Dolnośląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego we Wrocławiu, oraz dwóch dla Wydziału 
Prawnego i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego we Wrocławiu. 

7. Porozumienie  niniejszej  podlega  ogłoszeniu  
w Dzienniku   Urzędowym   Województwa   Dolnoślą-
skiego. 

 
 
 STAROSTA DZIERśONIOWSKI 

 ZBIGNIEW SKOWROŃSKI 

 WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 

 STANISŁAW ŁOPATOWSKI 
 
 
 WICESTAROSTA DZIERśONIOWSKI 

 JANUSZ CĄBER 

 

 
 
 

3152 
POROZUMIENIE 

zawarte w dniu 6 maja 2005 r. pomiędzy 

Wojewodą Dolnośląskim Panem Stanisławem Łopatowskim, zwanym dalej „Wojewodą”, 
a Zarządem Powiatu Głogowsiego, reprezentowanym przez Starostę Panią ElŜbietę Urbano-
wicz-PrzysięŜną, Wicestarostę Pana Janusza Chudzińskiego 
zwanym dalej „Powiatem”, w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wza-
jemnych obowiązków w zakresie realizacji imprezy pod hasłem „Uroczyste obchody podsu-
mowujące pierwszy rok członkostwa Polski w UE” w dniu 8 maja 2005 r. 

 
 

I. Podstawa prawna porozumienia 

– art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1990 r. 
o samorządzie powiatu (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1592 z późn. zm.), 

– art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji 
rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 
872 z późn. zm.), 

– art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 
148 z późn. zm.), 

– art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 
(Dz. U. Nr 203, poz. 1966). 

II. Zakres podmiotowy porozumienia 

§ 1 

1. Wojewoda powierza a Powiat przyjmuje do wykonania 
zadania związane z realizacją przedsięwzięcia pod 
hasłem „Uroczyste obchody podsumowujące pierwszy 
rok członkostwa Polski w UE” w dniu 8 maja 2005 r. w 
Głogowie, zwanej dalej zadaniem. 

2. Wojewoda przyznaje na realizację zadania dotację 
celową w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 
złotych). 

III. Warunki realizacji porozumienia 

§ 2 

1. Wojewoda zobowiązuje się przekazać przyznaną do-
tację w jednej transzy, na konto dochodów budŜetu 
Powiatu w terminie do 14 dni o daty otrzymania prawi-
dłowo opisanej faktury. 

2. Przyznana dotacja moŜe być wykorzystana na: konfe-
rencje naukowe, seminaria oraz imprezy masowe dla 
lokalnych społeczności, które odbędą się w dniach 28 
kwietnia – 9 maja 2005 roku. Do kosztów kwalifikowa-
nych zaliczają się: nagłośnienie, wynajęcie sali lub 
sceny, zabezpieczenie naleŜytych warunków sanitar-
no-bytowych, BHP oraz ochrona podczas realizacji 
przedsięwzięcia, honoraria dla wykładowców lub arty-
stów oraz wydane w związku z wydarzeniem materiały 
promocyjne i reklamowe. 

3. Wojewoda zastrzega sobie prawo kontrolowania spo-
sobu wykorzystania udzielonej dotacji. 

4. Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji polega 
na przeprowadzeniu przez upowaŜnionych pracowni-
ków Wojewody, w kaŜdym czasie i miejscu, kontroli 
realizacji zadania, w tym dokumentacji finansowo-
księgowej dostarczonej lub udostępnionej przez Po-
wiat. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 170 –  15991  – Poz. 3131 

§ 3 

Powiat zobowiązuje się do: 
1) sprawnego i fachowego zorganizowania, zabezpie-

czenia i przeprowadzenia zadania, 
2) zapewnienia skutecznego nadzoru nad prawidłowo-
ścią wykonania zadania, 

3) efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem wykorzy-
stania otrzymanej dotacji, 

4) wydatkowania środków w ramach przyznanej dotacji 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 
177), 

5) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej doty-
czącej realizacji zadania oraz udostępnienia jej kontro-
lującemu wraz z ujętymi w niej dowodami księgowymi. 

§ 4 

1. Udzielona dotacja wykorzystana niezgodnie z prze-
znaczeniem lub pobrana w nadmiernej wysokości pod-

lega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z 
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.). 

2. Wojewoda zastrzega sobie takŜe prawo dochodzenia 
zwrotu całej przekazanej dotacji, wraz z odsetkami 
określonymi jak dla zaległości podatkowych, liczonymi 
za okres od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwro-
tu, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Powiat 
warunków niniejszego porozumienia. 

§ 5 

Porozumienie  niniejsze  nie  stanowi  podstawy  do za-
ciągnięcia  w  imieniu  Wojewody  zobowiązań  przekra-
czających wysokość dotacji, określonej w § 1 ust. 2. 

IV. Postanowienia ko ńcowe 

§ 6 

1. Porozumienie niniejsze zawiera się na okres realizacji 
zadania. 

2. Porozumienie wygasa po rozliczeniu dotacji. 
 

3. Porozumienie moŜe ulec wcześniejszemu rozwiązaniu 
za zgodą storn, po rozliczeniu przekazanych środków 
w ramach przyznanej dotacji. 

4. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wyma-
gają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

5. Porozumienie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
6. Porozumienie zostało sporządzone w pięciu egzem-

plarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron oraz Wydziału 

Finansów i BudŜetu Dolnośląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego we Wrocławiu, oraz dwóch dla Wydziału 
Prawnego i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego we Wrocławiu. 

7. Porozumienie  niniejszej  podlega  ogłoszeniu  
w Dzienniku   Urzędowym   Województwa   Dolnoślą-
skiego. 

 
 
 STAROSTA 

 ELśBIETA URBANOWICZ-PRZYSIĘśNA 

 WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 

 STANISŁAW ŁOPATOWSKI 
 
 
 WICESTAROSTA 

 JANUSZ CHUDZIŃSKI 

 

 
 
 
 

3153 
POROZUMIENIE 

zawarte w dniu 6 maja 2005 r. pomiędzy 

Wojewodą Dolnośląskim Panem Stanisławem Łopatowskim, zwanym dalej „Wojewodą”, 
a Zarządem Powiatu w Legnicy, reprezentowanym przez Pana Mieczysława Kasprzaka Sta-
rostę Legnickiego i Pana Jarosława Humennego Wicestarostę Legnickiego zwanym dalej 
„Powiatem” przy kontrasygnacie Pana Tadeusza Rasały Skarbnika Powiatu, w sprawie powie-
rzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie realizacji 
imprezy VII Wiosna Niepełnosprawnych „Niepełnosprawni i Sprawni Razem w Europie” pod 
hasłem „Uroczyste obchody podsumowujące pierwszy rok członkostwa Polski w UE” w dniu 7 
maja 2005 r. 

 
 

I. Podstawa prawna porozumienia 

– art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1990 r. 
o samorządzie powiatu (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1592 z późn. zm.), 

– art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji 
rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 
872 z późn. zm.), 

– art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 
148 z późn. zm.), 
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– art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 
(Dz. U. Nr 203, poz. 1966). 

II. Zakres podmiotowy porozumienia 

§ 1 

1. Wojewoda powierza a Powiat przyjmuje do wykonania 
zadania związane z realizacją przedsięwzięcia VII 
Wiosna Niepełnosprawnych „Niepełnosprawni 
i Sprawni Razem w Europie” pod hasłem „Uroczyste 
obchody podsumowujące pierwszy rok członkostwa 
Polski w UE” w dniu 7 maja 2005 r. w Miłogstowicach, 
zwanej dalej zadaniem. 

2. Wojewoda przyznaje na realizację zadania dotację 
celową w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 
złotych). 

III. Warunki realizacji porozumienia 

§ 2 

1. Wojewoda zobowiązuje się przekazać przyznaną do-
tację w jednej transzy, na konto dochodów budŜetu 

Powiatu w terminie do 14 dni o daty otrzymania prawi-
dłowo opisanej faktury. 

2. Przyznana dotacja moŜe być wykorzystana na: konfe-
rencje naukowe, seminaria oraz imprezy masowe dla 
lokalnych społeczności, które odbędą się w dniach 28 
kwietnia – 9 maja 2005 roku. Do kosztów kwalifikowa-
nych zaliczają się: nagłośnienie, wynajęcie sali lub 
sceny, zabezpieczenie naleŜytych warunków sanitar-
no-bytowych, BHP oraz ochrona podczas realizacji 
przedsięwzięcia, honoraria dla wykładowców lub arty-
stów oraz wydane w związku z wydarzeniem materiały 
promocyjne i reklamowe. 

3. Wojewoda zastrzega sobie prawo kontrolowania spo-
sobu wykorzystania udzielonej dotacji. 

4. Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji polega 
na przeprowadzeniu przez upowaŜnionych pracowni-
ków Wojewody, w kaŜdym czasie i miejscu, kontroli 
realizacji zadania, w tym dokumentacji finansowo-
księgowej dostarczonej lub udostępnionej przez Po-
wiat. 

 

§ 3 

Powiat zobowiązuje się do: 
1) sprawnego i fachowego zorganizowania, zabezpie-

czenia i przeprowadzenia zadania, 
2) zapewnienia skutecznego nadzoru nad prawidłowo-
ścią wykonania zadania, 

3) efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem wykorzy-
stania otrzymanej dotacji, 

4) wydatkowania środków w ramach przyznanej dotacji 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 
177), 

5) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej doty-
czącej realizacji zadania oraz udostępnienia jej kontro-
lującemu wraz z ujętymi w niej dowodami księgowymi. 

§ 4 

1. Udzielona dotacja wykorzystana niezgodnie z prze-
znaczeniem lub pobrana w nadmiernej wysokości pod-
lega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z 
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.). 

2. Wojewoda zastrzega sobie takŜe prawo dochodzenia 
zwrotu całej przekazanej dotacji, wraz z odsetkami 
określonymi jak dla zaległości podatkowych, liczonymi 
za okres od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwro-

tu, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Powiat 
warunków niniejszego porozumienia. 

§ 5 

Porozumienie  niniejsze  nie  stanowi  podstawy  do za-
ciągnięcia  w  imieniu  Wojewody  zobowiązań  przekra-
czających wysokość dotacji, określonej w § 1 ust. 2. 

IV. Postanowienia ko ńcowe 

§ 6 

1. Porozumienie niniejsze zawiera się na okres realizacji 
zadania. 

2. Porozumienie wygasa po rozliczeniu dotacji. 
3. Porozumienie moŜe ulec wcześniejszemu rozwiązaniu 

za zgodą stron, po rozliczeniu przekazanych środków 
w ramach przyznanej dotacji. 

4. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wyma-
gają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

5. Porozumienie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
6. Porozumienie zostało sporządzone w pięciu egzem-

plarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron oraz Wydziału 
Finansów i BudŜetu Dolnośląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego we Wrocławiu, oraz dwóch dla Wydziału 
Prawnego i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego we Wrocławiu. 

7. Porozumienie  niniejszej  podlega  ogłoszeniu  
w Dzienniku   Urzędowym   Województwa   Dolnoślą-
skiego. 

 
 
 STAROSTA 

 MIECZYSŁAW KASPRZAK 

 WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 

 STANISŁAW ŁOPATOWSKI 
 
 
 WICESTAROSTA 

 JAROSŁAW HUMENNY 
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3154 
POROZUMIENIE 

zawarte w dniu 6 maja 2005 r. pomiędzy 

Wojewodą Dolnośląskim Panem Stanisławem Łopatowskim, zwanym dalej „Wojewodą”, 
a Zarządem Powiatu Wołowskiego, reprezentowanym przez Starostę Wołowskiego Pana 
Jerzego Więcławskiego oraz Wicestarostę Pana Eugeniusza Ochockiego, zwanymi dalej 
„Powiatem”, w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obo-
wiązków w zakresie realizacji imprezy pod hasłem „Uroczyste obchody podsumowujące
pierwszy rok członkostwa Polski w UE” w dniu od 28 kwietnia 2005 r. do 9 maja 2005 r. 

 
 

I. Podstawa prawna porozumienia 

– art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1990 r. 
o samorządzie powiatu (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1592 z późn. zm.), 

– art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji 
rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 
872 z późn. zm.), 

– art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 
148 z późn. zm.), 

– art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 
(Dz. U. Nr 203, poz. 1966). 

 
 

II. Zakres podmiotowy porozumienia 

§ 1 

1. Wojewoda powierza a Powiat przyjmuje do wykonania 
zadania związane z realizacją przedsięwzięcia pod 
hasłem „Uroczyste obchody podsumowujące pierwszy 
rok członkostwa Polski w UE” w dniu od 28 kwietnia 
2005 r. do 9 maja 2005 r. w Wołowie, zwanej dalej za-
daniem. 

2. Wojewoda przyznaje na realizację zadania dotację 
celową w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 
złotych). 

III. Warunki realizacji porozumienia 

§ 2 

1. Wojewoda zobowiązuje się przekazać przyznaną do-
tację w jednej transzy, na konto dochodów budŜetu 
Powiatu w terminie do 14 dni o daty otrzymania prawi-
dłowo opisanej faktury. 

2. Przyznana dotacja moŜe być wykorzystana na: konfe-
rencje naukowe, seminaria oraz imprezy masowe dla 
lokalnych społeczności, które odbędą się w dniach 28 
kwietnia – 9 maja 2005 roku. Do kosztów kwalifikowa-
nych zaliczają się: nagłośnienie, wynajęcie sali lub 
sceny, zabezpieczenie naleŜytych warunków sanitar-
no-bytowych, BHP oraz ochrona podczas realizacji 
przedsięwzięcia, honoraria dla wykładowców lub arty-
stów oraz wydane w związku z wydarzeniem materiały 
promocyjne i reklamowe. 

3. Wojewoda zastrzega sobie prawo kontrolowania spo-
sobu wykorzystania udzielonej dotacji. 

4. Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji polega 
na przeprowadzeniu przez upowaŜnionych pracowni-
ków Wojewody, w kaŜdym czasie i miejscu, kontroli 
realizacji zadania, w tym dokumentacji finansowo-
księgowej dostarczonej lub udostępnionej przez Po-
wiat. 

§ 3 

Powiat zobowiązuje się do: 
1) sprawnego i fachowego zorganizowania, zabezpie-

czenia i przeprowadzenia zadania, 

2) zapewnienia skutecznego nadzoru nad prawidłowo-
ścią wykonania zadania, 

3) efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem wykorzy-
stania otrzymanej dotacji, 

4) wydatkowania środków w ramach przyznanej dotacji 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 
177), 

5) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej doty-
czącej realizacji zadania oraz udostępnienia jej kontro-
lującemu wraz z ujętymi w niej dowodami księgowymi. 

§ 4 

1. Udzielona dotacja wykorzystana niezgodnie z prze-
znaczeniem lub pobrana w nadmiernej wysokości pod-
lega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z 
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.). 

2. Wojewoda zastrzega sobie takŜe prawo dochodzenia 
zwrotu całej przekazanej dotacji, wraz z odsetkami 
określonymi jak dla zaległości podatkowych, liczonymi 
za okres od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwro-
tu, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Powiat 
warunków niniejszego porozumienia. 

§ 5 

Porozumienie  niniejsze  nie  stanowi  podstawy  do za-
ciągnięcia  w  imieniu  Wojewody  zobowiązań  przekra-
czających wysokość dotacji, określonej w § 1 ust. 2. 

IV. Postanowienia ko ńcowe 

§ 6 

1. Porozumienie niniejsze zawiera się na okres realizacji 
zadania. 

2. Porozumienie wygasa po rozliczeniu dotacji. 
3. Porozumienie moŜe ulec wcześniejszemu rozwiązaniu 

za zgodą stron, po rozliczeniu przekazanych środków 
w ramach przyznanej dotacji. 

4. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wyma-
gają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

5. Porozumienie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
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6. Porozumienie zostało sporządzone w pięciu egzem-
plarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron oraz Wydziału 
Finansów i BudŜetu Dolnośląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego we Wrocławiu, oraz dwóch dla Wydziału 

Prawnego i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego we Wrocławiu. 

7. Porozumienie  niniejszej  podlega  ogłoszeniu  
w Dzienniku   Urzędowym   Województwa   Dolnoślą-
skiego. 

 
 
 STAROSTA 

 JERZY WIĘCŁAWSKI 

 WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 

 STANISŁAW ŁOPATOWSKI 
 
 
 WICESTAROSTA 

 EUGENIUSZ OCHOCKI 

 

 
 
 

3155 
POROZUMIENIE 

zawarte w dniu 4  lipca 2005 r. w Trzebnicy pomiędzy: 

Powiatem Trzebnickim z siedzibą: ul. Ks. Wawrzyńca Bochenka 6, 55-100 Trzebnica repre-
zentowanym przez: 
1. Przewodniczącego Zarządu – Marka Kolińskiego 
2. Wiceprzewodniczącego Zarządu – Adama Stockiego 
zwanym dalej Powiatem 
a 
Gminą Prusice z siedzibą: Rynek – Ratusz 1, 55-110 Prusice 
reprezentowaną przez: 
1. Burmistrza Miasta i Gminy Prusice – Jana Hurkota 
zwaną dalej Gminą 

w sprawie powierzenia Gminie realizacji zadania: „Budowa chodnika w miejscowości Prusice,
ul. Wrocławska – ciąg drogi powiatowej nr 1347D na odcinku o długości 
505 mb od ul. Górkowickiej do motelu RIVIERA”. 

 
 

§ 1 

1. Powiat powierza, a Gmina przyjmuje na podstawie art. 
5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 
r., poz. 1592 ze zmianami) realizację zadania pn. „Bu-
dowa chodnika w Prusicach ul. Wrocławska – ciąg 
drogi powiatowej nr 1347D na odcinku o długości 505 
mb od ul. Górkowickiej do motelu RIVIERA” zwanego 
dalej „zadaniem”. 

2. Zakres rzeczowy zadania określa zał. nr 1 do niniej-
szego porozumienia – projekt budowlany zatwierdzony 
decyzją Starosty nr 963/04 z dnia 28 września 2004, 
która jest ostateczna i prawomocna. 

3. Przedmiotowe zadanie będzie realizowane w latach 
2005–2006 w dwóch etapach:  
• etap I – kanalizacja burzowa, 
• etap II – budowa chodnika. 

§ 2 

1. Zakres powierzonych Gminie zadań obejmuje: 
1) przeprowadzenie procedury przetargowej w celu 

wyłonienia wykonawcy zadania zgodnie z ustawą – 
Prawo zamówień publicznych, w terminie umoŜli-

wiającym rozpoczęcie realizacji zadania w 2005 r., 
– z udziałem przedstawiciela Powiatu, 

2) zawarcie umowy z wykonawcą zadania, 
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
4) dokonanie odbioru przedmiotowego zadania 

z udziałem przedstawiciela Powiatu, 
5) uzyskanie pozwolenia na uŜytkowanie. 

2. Zmiana zakresu rzeczowego lub finansowego zadania 
wymaga pisemnej zgody Powiatu. Dotyczy to takŜe 
robót dodatkowych lub zamiennych.  

§ 3 

1. Powiat zobowiązuje się do – z zastrzeŜeniem ust. 2 do 
zapewnienia środków finansowych na realizację zada-
nia w ten sposób, Ŝe: 
• W 2005 r. przekaŜe Gminie kwotę 100.000,00 zł 

słownie (sto tysięcy zł). 
• W 2006 r. przekaŜe Gminie kwotę 100.000,00 zł 

słownie (sto tysięcy zł). 
z zastrzeŜeniem, Ŝe kwota przewidziana na 2006 r. 
zostanie przez Radę Powiatu uchwalona w budŜecie 
Powiatu na 2006 r.  

2. W przypadku przeznaczenia w budŜecie Powiatu na 
2006 r. kwoty niŜszej niŜ zaplanowana Powiat przeka-
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Ŝe Gminie kwotę przyjętą w budŜecie na sfinansowa-
nie przedmiotowego zadania. 

3. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, zostaną 
przekazane Gminie po wykonaniu kaŜdego etapu za-
dania i dokonaniu  odbioru przez Gminę, na konto 
Urzędu Miasta i Gminy Prusice nr 9795 83 10 19 02 
00120020020006 w Banku Spółdzielczym 
w Obornikach Śl. oddział w Prusicach w terminie 30 
dni od daty przedłoŜenia przez Gminę opisanej 
i zatwierdzonej do zapłaty kopii prawidłowo wystawio-
nej faktury. 

§ 4 

Gmina  zobowiązuje się zapewnić w 2005 r. środki finan-
sowe na współrealizację zadania w kwocie 100 tys. zło-
tych z własnych środków. 

§ 5 

W przypadku zrealizowania I etapu zadania w części do 
31 grudnia 2005 r. Powiat Trzebnicki przekaŜe środki 
finansowe w części proporcjonalnej do wykonania zada-
nia, na podstawie kopii faktur wykonawcy opisanych i 
zatwierdzonych przez Gminę. 

§ 6 

Przedstawicielem Powiatu upowaŜnionym do udziału 
w przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publicz-
ne oraz procedurze odbioru zadania jest Pan Wiesław 
Sadłocha – Kierownik ZDP w Trzebnicy. 

§ 7 

Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają 
zachowania  formy  pisemnej  pod  rygorem  niewaŜności. 

 

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie prze-
pisy k.c. 
 

§ 9 

Sprawy wynikające z realizacji niniejszego porozumienia 
będą rozstrzygnięte przez Sąd właściwy dla siedziby Po-
wiatu.  

§ 10 

Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzem-
plarzach po 2 dla kaŜdej ze stron. 

§ 11 

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego. 

 
 
 STAROSTA 

 MAREK KOLIŃSKI 

 BURMISTRZ 
 MIASTA I GMINY  

 JAN HURKOT 
 
 
 WICESTAROSTA ZARZĄDU 

 ADAM STOCKI 
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Zawarte w dniu 20 lipca 2005 r. pomiędzy Województwem Dolnośląskim reprezentowanym 
przez: 
Pawła Wróblewskiego – Marszałka Województwa Dolnośląskiego 
Andrzeja Pawluszka – Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego 
a Powiatem Bolesławieckim reprezentowanym przez: 
Krzysztofa  Konopkę – Starostę Bolesławieckiego 
Cezarego Przybylskiego – Wicestarostę Bolesławieckiego. 

Działając na podstawie art. 62 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(tekst jednolity z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami), uchwały nr XLII/561/2005 Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie przekazania przez Woje-
wództwo Dolnośląskie, jako zadanie powierzone, Powiatowi Bolesławieckiemu prowadzenia 
Medycznego Studium Zawodowego im. Ludwika Hirszfelda w Bolesławcu przy ul. Tyrankiewi-
czów 11, 

strony zawierają następujące porozumienie: 
 
 

§ 1 1. Strony ustalają, Ŝe z dniem 1 września 2005 roku Sa-
morząd Wojewódzki przekazuje a Powiat Bolesła-
wiecki przejmuje do prowadzenia, jako zadanie powie-
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rzone, Medyczne Studium Zawodowe im. Ludwika 
Hirszfelda w Bolesławcu przy ul. Tyrankiewiczów 11.  

2. Strony ustalają, Ŝe z dniem 1 września 2005 roku włą-
cza się Medyczne Studium Zawodowe im. Ludwika 
Hirszfelda w Bolesławcu przy ul. Tyrankiewiczów 11, 
szkołę policealną starego typu, do Zespołu Szkół 
Handlowych i Usługowych w Bolesławcu przy ul. Zgo-
rzeleckiej 18, dla którego organem prowadzącym jest 
Powiat Bolesławiecki.  

3. Kształcenie w Medycznym Studium Zawodowym, 
o którym mowa w ust. 1, wygasa w styczniu 
2007 roku. 

§ 2 

Organem prowadzącym dla Medycznego Studium Zawo-
dowego im. Ludwika Hirszfelda w Bolesławcu staje się 
Powiat Bolesławiecki. 

§ 3 

Medyczne Studium Zawodowe w Bolesławcu im. Ludwika 
Hirszfelda moŜe zostać wyłączone z Zespołu Szkół Han-
dlowych i Usługowych w Bolesławcu po upływie 6 miesię-
cy od dnia powiadomienia Samorządu Województwa 
Dolnośląskiego o tym zamiarze. 

§ 4 

Powiat Bolesławiecki z dniem 1 września 2005 roku utwo-
rzy w Zespole, o którym mowa w § 1 ust. 2, szkołę poli-
cealną nowego typu, w której planuje się uruchomić – 
między innymi – kształcenie w zawodach medycznych, a 
w przyszłości takŜe kształcenie w grupie zawodów pra-
cowników pomocy społecznej i pracy socjalnej. 

§ 5 

Nauczyciele Medycznego Studium Zawodowego 
w Bolesławcu zostaną zatrudnieni w szkole policealnej, o 
której mowa § 3, stosownie do liczby etatów wynikających 
z arkusza organizacji szkoły na rok szkolny 2005/2006 i 
dokonanego naboru słuchaczy, przy czym  

 

pierwszeństwo w zatrudnieniu mają nauczyciele Medycz-
nego Studium Zawodowego będący w stanie nieczynnym 
od 1 września 2005 roku. 

§ 6 

1. Mienie ruchome Medycznego Studium Zawodowego 
im Ludwika Hirszfelda w Bolesławcu zostanie przeka-
zane nieodpłatnie Powiatowi Bolesławieckiemu. 

2. Przekazanie mienia ruchomego Powiatowi Bolesła-
wieckiemu nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym 
na podstawie spisu inwentaryzacyjnego, sporządzo-
nego przez przedstawicieli kaŜdej ze stron. 

§ 7 

1. Samorząd Województwa Dolnośląskiego przekaŜe w 
formie dotacji kwotę 147.145 złotych (słownie: sto 
czterdzieści siedem tysięcy sto czterdzieści pięć zło-
tych) na prowadzenie Medycznego Studium Zawodo-
wego w Bolesławcu w okresie od 1 września do 31 
grudnia 2005 roku, w dwóch równych transzach: do 25 
sierpnia 2005 r. i 25 października 2005 roku.  

2. Kwota, o której mowa w ust 1, przeznaczona zostanie 
na pokrycie wydatków płacowych wraz z pochodnymi 
oraz niezbędnych wydatków rzeczowych.  

3. W przypadku, gdy koszty wynagrodzeń osobowych, 
związane w szczególności z wypłaceniem odpraw, 
przekroczą kwotę, o której mowa w ust. 1, nastąpi 
aneksowanie niniejszego porozumienia. 

§ 8 

Rozliczanie przez Powiat Bolesławiecki otrzymywanej 
dotacji będzie przedkładane w Wydziale Edukacji i Nauki 
Urzędu Marszałkowskiego w terminie do dnia 10 kaŜdego 
miesiąca na formularzu Rb – 28 S z wyszczególnieniem 
paragrafowej strony realizacyjnej. 

§ 9 

Dotacja, o której mowa w § 7 ust. 1, zostanie przekazana 
na rachunek:  
Starostwo Powiatowe w Bolesławcu 
PKO BP S.A. Warszawa, Regionalny Oddział Korporacyj-
ny we Wrocławiu, Centrum Korporacyjne w Bolesławcu, 
ul. Sierpnia 80 nr 16, 59-700 Bolesławiec, nr 60 
10202137 0000950200100628  

§ 10 

1. Dotacja niewykorzystana lub wykorzystana niezgodnie 
z przeznaczeniem podlega zwrotowi do budŜetu Wo-
jewództwa Dolnośląskiego na rachunek: 
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 
we Wrocławiu 
Bank Zachodni WBK S.A. 1. O/Wrocław 
42 10902398 00000006 08015972 

2. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem 
podlega sankcjom określonym w art. 93 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach pu-
blicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 
148 ze zmianami).  

§ 11 

1. Powiat Bolesławiecki odpowiada za zgodną z prawem 
realizację wymienionego w porozumieniu zadania. 

2. Nadzór nad przekazaniem i rozliczeniem dotacji na 
zadania objęte porozumieniem sprawuje Skarbnik 
Województwa Dolnośląskiego. 

3. Nadzór merytoryczny nad realizacją wymienionego w 
porozumieniu zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1, 
sprawuje Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. 

§ 12 

Sprawy nieuregulowane niniejszym porozumieniem okre-
ślone będą zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodek-
su cywilnego. 

§ 13 

Porozumienie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania 
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Dolnośląskiego.  

§ 14 

Rozwiązanie porozumienia następuje w trybie właściwym 
dla jego zawarcia. 

§ 15 

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących 
egzemplarzach, po dwa dla kaŜdej ze stron. 



 

 
 
 STAROSTA BOLESŁAWIECKI 

 KRZYSZTOF KONOPKA 

 MARSZAŁEK 
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 PAWEŁ WRÓBLEWSKI 
 
 
 WICESTAROSTA BOLESŁAWIECKI 

 CEZARY ADAM PRZYBYLSKI 

  
 
 CZŁONEK ZARZĄDU 
 WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

 ANDRZEJ PAWLUSZEK 
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POROZUMIENIE 

Zawarte w dniu 22 lipca 2005 r. pomiędzy 
Województwem Dolnośląskim reprezentowanym przez: 
Pawła Wróblewskiego – Marszałka Województwa Dolnośląskiego 
Andrzeja Pawluszka – Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego 
a Powiatem Lubińskim reprezentowanym przez: 
Piotra Jana Anackiego – Starostę Lubińskiego 
Krzysztofa Szczepaniaka – Wicestarostę 

Działając na podstawie art. 8 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie woje-
wództwa (tekst jednolity z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zmianami), art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 5 
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 2 pkt 10, art. 5 ust. 6a, art. 62 ust. 6 ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zmiana-
mi), art. 9 ust. 2 pkt 2 i art. 22 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, 
poz. 539 ze zmianami), rozporządzenia MENiS z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie warun-
ków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu działania pla-
cówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich działalności obowiązkowej oraz zadań 
doradców metodycznych, warunków i trybu powierzania nauczycielom zadań doradcy meto-
dycznego (Dz. U. Nr 84, poz. 779), uchwały Rady Powiatu w Lubinie nr XXVII/170/2004 z dnia 
26 sierpnia 2004 r. w sprawie wyraŜenia zgody na przejęcie zadania oraz uchwały 
nr XLII/562/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie 
przekształcenia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu oraz przekazania przez 
Województwo Dolnośląskie, jako zadania powierzonego, Powiatowi Lubińskiemu, prowadze-
nia Biblioteki Pedagogicznej w Lubinie, ul. Sienkiewicza 4 

Strony zawierają następujące porozumienie: 
 
 

§ 1 

Województwo Dolnośląskie przekazuje a Powiat Lubiński 
przejmuje z dniem 1 września 2005 r., jako zadanie po-
wierzone, prowadzenie Biblioteki Pedagogicznej 
w Lubinie, zwanej dalej Biblioteką. 

§ 2 

1. Województwo Dolnośląskie wyraŜa zgodę na włącze-
nie Biblioteki w struktury Powiatowego Centrum Edu-
kacji w Lubinie, które jest zespołem, powiązanych 
funkcjonalnie placówek oświatowych, prowadzonym 
przez Powiat Lubiński. 

2. W skład Powiatowego Centrum Edukacji, które zosta-
nie utworzone z dniem 1 września 2005 r. wchodzą: 
1) Biblioteka Pedagogiczna w Lubinie, 

2) Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego Na-
uczycieli w Lubinie. 

§ 3 

1. Organem prowadzącym Powiatowe Centrum Edukacji 
w Lubinie jest Powiat Lubiński, który zapewnia jego 
obsługę finansowo-ksiegową. 

2. Powiatowe Centrum Edukacji w Lubinie mieścić się 
będzie w budynku przy ul. Szpakowej 1. 

3. Powiatowym Centrum Edukacji w Lubinie kierować 
będzie Dyrektor powołany przez Zarząd Powiatu. 

4. Rozwiązanie Powiatowego Centrum Edukacji następu-
je w trybie właściwym dla jego powołania. 

§ 4 
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1. Województwo Dolnośląskie w terminie do 30 września 
2005 r. przekaŜe Powiatowi Lubińskiemu w uŜyczenie 
mienie ruchome stanowiące wyposaŜenie Biblioteki. 

2. Przekazanie mienia Biblioteki nastąpi protokołem 
zdawczo-odbiorczym na podstawie spisu inwentaryza-
cyjnego, sporządzonego przez przedstawicieli kaŜdej 
ze stron. 

§ 5 

Przejmujący Bibliotekę w ramach przekazywanych przez 
Województwo środków finansowych, zabezpieczy realiza-
cję zadań określonych w § 1 ust. 2 rozporządzenia ME-
NiS z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych 
zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych 
(Dz. U. Nr 89, poz. 824). 

§ 6 

Biblioteka pozostaje w sieci bibliotek pedagogicznych 
Województwa Dolnośląskiego i będzie realizować zada-
nia wynikające z tej przynaleŜności. 

§ 7 

Województwo Dolnośląskie, w terminie do 30 czerwca 
2006 r., wyposaŜy jedno stanowisko pracy w Bibliotece, 
przeznaczone dla nauczyciela-doradcy, a takŜe poprzez 
wojewódzkie placówki doskonalenia nauczycieli, udzieli 
temu nauczycielowi wsparcia merytoryczno-
metodycznego. 

§ 8 

Województwo Dolnośląskie zobowiązuje się do: 
1. Przekazywania z budŜetu Województwa Dolnośląskie-

go dotacji na realizację zadania związanego 
z prowadzeniem Biblioteki Pedagogicznej w Lubinie,  

 

w formie transz miesięcznych stanowiących 
2/13 rocznej kwoty dotacji w miesiącu marcu i 1/13 
rocznej kwoty dotacji w pozostałych miesiącach roku 
budŜetowego, z wyjątkiem roku 2005. W 2005 roku 
dotacja wypłacana będzie w równych, miesięcznych 
transzach; kwota dotacji przypadająca w okresie 
wrzesień – grudzień 2005 zostanie określona w Anek-
sie do Porozumienia. 

2. Przekazania na miesiąc wrzesień 2005 dotacji na 
prowadzenie Biblioteki Pedagogicznej w Lubinie 
w terminie do dnia 10 września 2005 r., po dokonaniu 
zmian w budŜecie Województwa Dolnośląskiego. 

3. Przekazywania transz miesięcznych w terminie do 25 
dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc rozliczeniowy 
na rachunek: 

Starostwo Powiatowe w Lubinie 
PKO BP S. A. O/Lubin 

55 1020 3017 0000 2602 0026 3327 
4. Powiadamiania Powiatu Lubińskiego w terminie do 

dnia 20 października kaŜdego roku o prognozowanej 
wysokości dotacji na dany rok, a o ostatecznej kwocie 
dotacji w terminie 21 dni od daty podjęcia przez Sej-
mik Województwa Dolnośląskiego uchwały budŜeto-
wej.   

5. Do przekazywania dotacji równej odpowiedniej warto-
ści części C subwencji oświatowej (finansowanie za-
dań pozaszkolnych) wyliczonej proporcjonalnie do 
liczby uczniów w powiecie oraz aktualnej wartości bo-
nu oświatowego. 

§ 9 

Rozliczanie przez Powiat Lubiński otrzymywanej dotacji 
będzie przedkładane w Wydziale Edukacji i Nauki Urzędu 
Marszałkowskiego w terminie do dnia 10 kaŜdego mie-
siąca na formularzu Rb - 28 S z wyszczególnieniem pa-
ragrafowej strony realizacyjnej. 

§ 10 

1. Dotacja niewykorzystana lub wykorzystana niezgodnie 
z przeznaczeniem podlega zwrotowi do budŜetu Wo-
jewództwa Dolnośląskiego na rachunek: 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 
we Wrocławiu 

Bank Zachodni WBK S.A. o/Wrocław 
42 1090 2398 0000 0006 0801 5972 

2. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem 
podlega sankcjom określonym w art. 93 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach pu-
blicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 
148 ze zmianami). 

§ 11 

1. Powiat Lubiński odpowiada za zgodną z prawem reali-
zację wymienionego w porozumieniu zadania. 

2. Nadzór nad przekazaniem i rozliczeniem dotacji na 
zadania objęte porozumieniem sprawuje Skarbnik 
Województwa Dolnośląskiego. 

3. Nadzór merytoryczny nad realizacją wymienionego w 
porozumieniu zadania, o którym mowa w § 1, sprawu-
je Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. 

§ 12 

Porozumienie obowiązuje na czas nieokreślony z moŜli-
wością jego rozwiązania za obopólną zgodą w uzgodnio-
nym czasie lub za uprzednim trzymiesięcznym wypowie-
dzeniem dokonanym przez kaŜdą ze stron ze skutkiem 
na koniec roku kalendarzowego. 

§ 13 

Sprawy nieuregulowane niniejszym porozumieniem okre-
ślone będą zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodek-
su cywilnego. 

§ 14 

Porozumienie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania 
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Dolnośląskiego.  

§ 15 

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących 
egzemplarzach, po dwa dla kaŜdej ze stron. 

 
 
 STAROSTA  MARSZAŁEK 

 WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 
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 PAWEŁ WRÓBLEWSKI 
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3158 
POROZUMIENIE 

o wspólny m projekcie inwestycyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego 
Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w  ramach  Zintegr owanego  Programu  Operacyj-
nego 

Rozwoju  Regionalnego 

zawarte w dniu 27 lipca 2005 r. w Świdnicy pomiędzy: 
Gminą Miasto Świdnica, reprezentowaną przez: 
Pana Wojciecha Murdzka – Prezydenta Miasta Świdnica 
zwaną dalej „Miastem: 
a 
Powiatem Świdnickim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego działają: 
Pan Jacek Wajs – Starosta Świdnicki 
Pan Zygmunt Worsa – Wicestarostwa Świdnicki 
zwanym dalej „Powiatem” o następującej treści: 

 
 

§ 1 

Cel podstawy zawarcia porozumienia 

Podstawą zawarcia niniejszego porozumienia są: 
1. Uchwała nr XXIX/312/2005 Rady Miejskiej w Świdnicy 

z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie wyraŜenia zgody na 
zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Świd-
nica, a Powiatem Świdnickim dotyczącego prowadze-
nia i współfinansowania zadania inwestycyjnego pn. 
„Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego w Świdnicy”. 

2. Uchwała nr XXV/306/2005 Rady Powiatu w Świdnicy z 
dnia 9 lutego 2005 r. w sprawie wyraŜenia zgody przez 
Radę Powiatu Świdnicy na zawarcie z Gminą Miasta 
Świdnica porozumienia dotyczącego powierzenia 
funkcji inwestora i realizacji zadania inwestycyjnego 
pn. „Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego w Świdnicy” 
w ciągu drogi powiatowej 3396D. 

3. Przepisy art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z 
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 
2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.). 

4. Przedmiotowy projekt inwestycyjny będzie na nieru-
chomości gruntowej obejmującej działki gruntu: 3/85, 
280, 281, 287/1, 2, 3/52 A.M. 3, 3/102, 3/108, 3/117, 
15/1, 3/60, 3/189, 3/187, 3/43, 16/2 A.M. 2 w obrębie 
ewidencyjnym 2 – Zawiszów w jednostce ewidencyjnej 

Świdnica Miasto, które są własnością Gminy Miasto 
Świdnica oraz działki gruntu 7, 6/1 A.M. 1 w obrębie 
ewidencyjnym Zawiszów w jednostce ewidencyjnej 
Świdnica, które są własnością Skarbu państwa (Dys-
ponent – Agencja Nieruchomości Rolnych) oraz dział-
kę gruntu 26 A.M. 1 w obrębie ewidencyjnym Zawi-
szów w jednostce ewidencyjnej Świdnica, która jest 
własnością Gminy Świdnica. 

5. W granicach administracyjnych Miasta Świdnica wła-
ścicielem  drogi  powiatowej  nr 3396D  jest Gmina  
Miasto  Świdnica  na  podstawie  Decyzji Wojewody 
Wałbrzyskiego z dnia 24 maja 1991 r. nr G.K. VIII-
8225/125k/91. 

6. Powiat zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 
204, poz. 2086 z późn. zm.) jest zarządcą drogi powia-
towej nr 3196D, zlokalizowanej na nieruchomości 
gruntowej opisanej w § 1 ust. 4, na której będzie prze-
prowadzony przedmiotowy projekt inwestycyjny. 

7. Strony zawierają porozumienie w celu zaprojektowa-
nia, przygotowania dokumentacji aplikacyjnej, doku-
mentacji przetargowej, przeprowadzenia, rozliczenia 
projektu (zadania) inwestycyjnego pt.: „Przebudowa 
ulicy Kazimierza Wielkiego i budowa ronda w 
Świdnicy ” współfinansowanego ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
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Regionalnego Priorytet 1 „Przebudowa i Modernizacja 
Infrastruktury SłuŜącej Wzmocnieniu Konkurencyjno-
ści Regionów”, działanie 1.1 „Modernizacja i Rozbu-
dowa Regionalnego Układu Transportowego”, pod-
działanie 1.1.1 „Infrastruktura Drogowa”. 

8. Wszelkie działania związane z realizacją przedmiotu 
porozumienia prowadzone będą zgodnie z rozporzą-
dzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 
2004 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu  
Operacyjnego  Rozwoju  Regionalnego 2004–2006 
(Dz. U. Nr 166, poz. 1745 z późn. zm.) oraz z rozpo-
rządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 
sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zin-
tegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Re-
gionalnego 2004–2006 (Dz. U. Nr 200, poz. 1051 z 
późn. zm.) w tym w szczególności z zobowiązaniami 
wynikającymi z podpisanej umowy z Wojewodą Dol-
nośląskim o dofinansowaniu przedmiotowego projek-
tu. 

§ 2 

Przedmiot porozumienia 

Przedmiot wspólnego działania obejmuje w szczególności 
następujące czynności: 
1. Przygotowanie dokumentacji projektowej zgodnie 

z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 
202, poz. 2072 z późn. zm.) dla przebudowy ul. Kazi-
mierza Wielkiego i budowy  ronda  w Świdnicy  zgod-
nie  z miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego dla dzielnicy Zawiszów zatwierdzonym 
uchwałą nr XIII/153/03 Rady Miejskiej w Świdnicy i 
zmianą wprowadzoną uchwałą nr XXXII/340/05 Rady 
Miejskiej w Świdnicy oraz uzyskanie pozwolenia na 
budowę. 

2. Przebudowanie ulicy Kazimierza Wielkiego na odcinku 
od ul. Bogusza Stęczyńskiego do wysokości jej włą-
czenia w istniejący przebieg drogi powiatowej nr 
3396D. 

3. Wybudowanie ronda na skrzyŜowaniu ulic Henryka 
PoboŜnego, Bogusza Stęczyńskiego, Kazimierza 
Wielkiego, Waleriana Łukasińskiego. 

4. Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do ZPORR, 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pra-
cy z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzu-
pełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
rozwoju Regionalnego 2004–2006 (Dz. U. Nr 201, poz. 
2051 z późn. zm.) oraz wytycznymi Ministerstwa Go-
spodarki i Pracy w zakresie opracowywania wniosku 
aplikacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami. 

5. Przygotowanie dokumentacji przetargowej i przepro-
wadzenie procedur przetargowych zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. 
zm.). 

6. Przeprowadzenie projektu (zadania inwestycyjnego) 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 
z późn. zm.). 

7. Wypełnianie warunków umowy o dofinansowanie dla 
projektu w ramach ZPORR podpisanej z Wojewodą 
Dolnośląskim. 

8. Utrzymanie celów projektu określonych w dokumenta-
cji aplikacyjnej oraz w umowie o dofinansowanie pod-
pisanej z Wojewodą Dolnośląskim. 

9. Rozliczanie przyznanej dotacji ze środków pomoco-
wych UE w ramach ZPORR zgodnie z prawodaw-
stwem unijnym i krajowym. 

§ 3 

Lider porozumienia 

1. Strony powierzają funkcję Lidera Miastu . 
2. Lider reprezentuje strony porozumienia na zewnątrz w 

stosunkach cywilno-prawnych, gospodarczych 
i technicznych wobec osób trzecich. 

3. Lider jest projektodawcą, wnioskodawcą oraz stroną 
umowy o dofinansowanie w ramach ZPORR podpisy-
wanej z Wojewodą Dolnośląskim dla przedmiotowego 
projektu inwestycyjnego. 

§ 4 

Obowi ązki stron 

1. Prawa i obowiązki storn, w zakresie odpowiedzialności 
za poszczególne zadania, zostają określone następu-
jąco: 
1) Miasto  odpowiada za realizację następujących za-

dań: 
a) Przygotowanie dokumentacji projektowej zgod-

nie z przepisami rozporządzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykona-
nia i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 
2072 z późn. zm.) dla przebudowy ul. Kazimie-
rza Wielkiego i budowy ronda w Świdnicy zgod-
nie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego dla dzielnicy Zawiszów zatwier-
dzonym uchwałą nr XIII/153/03 Rady Miejskiej 
w Świdnicy i zmianą wprowadzoną uchwałą nr 
XXXII/ /340/05 Rady Miejskiej w Świdnicy oraz 
uzyskanie pozwolenia na budowę; 

b) Przebudowanie ulicy Kazimierza Wielkiego na 
odcinku od ul. Bogusza Stęczyńskiego do wy-
sokości jej włączenia w istniejący przebieg drogi 
powiatowej nr 3396D na terenie Gminy Świdni-
ca; 

c) Wybudowanie ronda na skrzyŜowaniu ulic Hen-
ryka PoboŜnego, Bogusza Stęczyńskiego, Ka-
zimierza Wielkiego, Waleriana Lukasińskiego; 

d) Przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz 
przeprowadzenie procedur przetargowych, w 
szczególności na wybór wykonawcy, wybór in-
spektora nadzoru lub inŜyniera kontraktu; 

e) Przeprowadzenie projektu inwestycyjnego 
zgodnie z załoŜonym harmonogramem oraz wy-
tycznymi programowy do ZPORR; 

f) Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do 
ZPORR; 

g) Terminowe i kompletne złoŜenie dokumentacji 
aplikacyjnej ZPORR do Urzędu Marszałkow-
skiego; 
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h) Zapewnienie zewnętrznego źródła finansowania 
projektu – jeśli będzie to niezbędne i moŜliwe 
(kredyt komercyjny, prefinansowanie z BGK); 

i) Prawidłowe przeprowadzenie sytemu sprawoz-
dawczości i rozliczania projektu ze środków 
pomocowych UE w ramach programu ZPORR; 

j) Odbiory usług i robót w ramach projektu; 
k) Przekazanie do Powiatu wszelkiej dokumentacji 

związanej z projektem, w szczególności doku-
mentacji aplikacyjnej i kopii dokumentacji księ-
gowo-rachunkowej. 

2) Powiat  odpowiada za realizację następujących za-
dań: 
a) Zarządzanie przedmiotem projektu zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 
drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 
poz. 2086 z późn. zm.); 

b) Utrzymanie celów projektu zawartych w doku-
mentacji aplikacyjnej przez minimum 5 lat od 
daty zakończenia przedmiotowego projektu 
zgodnie z wytycznymi ZPORR; 

c) Monitorowanie jakości wykonanych robót bu-
dowlanych w ramach projektu w ramach udzie-
lonych gwarancji i rękojmi przez Wykonawców 
oraz egzekwowania warunków umownych w 
tym zakresie; 

d) Ponoszenie kosztów utrzymania i remontu 
przedmiotu projektu po zakończeniu inwestycji; 

e) Archiwizowania, co najmniej do roku 2015, 
wszelkiej dokumentacji związanej z projektem, 
w szczególności dokumentacji aplikacyjnej i ko-
pii dokumentacji księgowo-rachunko-wej. 

2. Prawa i obowiązki stron, w zakresie pokrywania wy-
datków związanych z realizacją projektu oraz odpo-
wiedzialności finansowej zostają określone następują-
co: 
1) BudŜet wydatków przedmiotowego projektu wynosi 

8.016.330,00 zł brutto. Wydatki będą ponoszone w 
latach 2005–2006 w następujących kwotach: rok 
2005 kwota 2.174.000,00 zł brutto, rok 2006 kwota 
5.842.330,00 zł brutto. 

2) Lider – Miasto przeznacza na realizację przedmio-
towego projektu kwotę 3.634.600,00 zł brutto, w 
tym kwota 60.000,00 zł (budŜet Miasta) oraz 
2.114.000,00 zł (budŜet Powiatu) łącznie 
2.174.000,00 zł na rok 2005 oraz kwotę 
1.460.000,00 zł (budŜet Miasta) brutto na rok 2006, 
co zostało potwierdzone w uchwale Rady Miejskiej 
w Świdnicy z dnia 26 lipca 2005 r. nr XL/391/05 
zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Wielolet-
niego Planu Inwestycyjnego oraz w uchwale Rady 
Miejskiej w Świdnicy w sprawie zmian w budŜecie 
nr XL/392/05 z dnia 26 lipca 2005 r. 

3) Powiat Świdnica przeznacza na realizację przed-
miotowego projektu kwotę 2.114.000,00 zł brutto, w 
tym kwota 2.114.000,00 zł (wykazaną w § 4 ust. 2 
pkt 2 niniejszego porozumienia) na rok 2005, które 
zostały zabezpieczone w uchwale Rady Powiatu w 
Świdnicy w sprawie budŜetu powiatu na rok 2005 
nr XXV/301/2005 z dnia 9 lutego 2005 r.  oraz  
uchwale  Rady Powiatu w Świdnicy w sprawie 

zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym nr 
XXIX/ /367/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. 

4) Lider jest stroną umowy o dofinansowanie projektu 
i beneficjentem pomocy UE w ramach ZPORR dla 
projektu. Środki pomocowe kierowane są bezpo-
średnio na konta Lidera. 

5) Wszelkie wydatki związane z realizacją projektu 
ponosi Lider. 

6) Środki pomocowe UE pozyskane dla projektu 
przez strony niniejszego porozumienia pomniejsza-
ją proporcjonalnie kwoty przeznaczone przez kaŜ-
dą ze stron na realizację projektu. 

7) Lider w przypadku, kiedy zaistnieje taka koniecz-
ność lub moŜliwość skorzysta z zewnętrznych źró-
deł finansowania takich jak kredyt komercyjny lub 
prefinansowanie z BGK. Koszty korzystania z tych 
źródeł obciąŜają Strony po połowie. 

8) Lider wniesie stosowne zabezpieczenia finansowe 
na etapie podpisywania umowy o dotację ze środ-
ków UE w ramach ZPORR. Koszty korzystania z 
tych zabezpieczeń obciąŜają Strony po połowie. 

9) Ostateczne rozliczenie wydatków pomiędzy stro-
nami następuje: 
a) w przypadku podpisania umowy o dofinanso-

wanie ze ZPORR z Wojewodą Dolnośląskim po 
ostatecznym rozliczeniu dofinansowania 
z Instytucją Pośredniczącą, 

b) w przypadku niepodpisania umowy o dofinan-
sowanie ze ZPORR z Wojewodą Dolnośląskim 
po zakończeniu projektu inwestycyjnego zgod-
nie z przepisami Prawa budowlanego. 

3. Miasto przeniesie prawo własności nieruchomości 
gruntowej opisanej w § 1 ust. 4 wraz z drogą bezpłat-
nie, na podstawie aktu notarialnego najwcześniej po 
31 grudnia 2015 roku. 

 W przypadku niepodpisania umowy o dofinansowanie 
dla przedmiotowego projektu z Wojewodą Dolnoślą-
skim przeniesienie prawa własności nastąpi do 31 
grudnia 2007 r. 

§ 5 

Interpretacja i zmiany porozumienia 

Zmiany niniejszego porozumienia mogą być dokonywane 
wyłącznie na piśmie i wymagają podpisania przez strony 
porozumienia pod rygorem niewaŜności. 

§ 6 

Czas obowi ązywania porozumienia 

1. Porozumienie zostaje zawarte do dnia 31 grudnia 
2015 roku. 

2. Wyklucza się moŜliwość wypowiedzenia Porozumienia 
przez którąkolwiek ze stron w okresie obowiązywania 
niniejszego porozumienia. 

§ 7 

Postanowienia ko ńcowe 

Porozumienie zostaje sporządzone w czterech jednobrz-
miących egzemplarzach, po dwa dla kaŜdej ze stron. 

 
 
 PREZYDENT MIASTA  STAROSTA 
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 WOJCIECH MURDZEK  JACEK WAJS 

 

  
 
 WICESTAROSTA 

 ZYGMUNT WORSA 
 

3159 
OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO W LEGNICY 

z dnia 17 sierpnia 2005 r. 

 Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do 
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. 
Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760), Komisarz Wyborczy w Legnicy poda-
je do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniaj ących  do Rady Miejskiej w Ścina-
wie  przeprowadzonych w dniu 14 sierpnia 2005 r.  

 
1. Wybory przeprowadzono do 1 rady gminy w 1 okręgu wyborczym. 
2. Wybierano 1 radnego spośród 2 kandydatów zgłoszonych na 2 listach kandydatów. 
3. Wybrano 1 radnego. 
4. Uprawnionych do głosowania było 688 osób. 
5. W wyborach wzięły udział (osoby, którym wydano karty do głosowania) 148 osoby, to jest 

21,51% uprawnionych. 
6. Ogólna liczba głosów oddanych w wyborach 148. 
7. Głosów waŜnych oddano 143, to jest 96,62% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosowanie przeprowadzono w 1 obwodzie głosowania. 

Wyniki wyborów 

1. Wybory do Rady Miejskiej w Ścinawie. 
I. Wybory uzupełniające przeprowadzono w okręgu wyborczym nr 4, w którym wybierano 1 

radnego. 
Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 688. 
W głosowaniu wzięło udział 148 wyborców, którym wydano karty do głosowania, co stano-
wi 21,51% uprawnionych do głosowania. 

II. Wyniki wyborów w okręgu wyborczym nr 4 są następujące: 
A. Wybory odbyły si ę. 
B. Głosowanie przeprowadzono . 
C. Ogólna liczba głosów oddanych 148. 
D. Głosów waŜnych oddano 143. 
E. Radnymi zostali wybrani: 

z listy nr 2 Komitet Wyborczy Wyborców „GROSZEK” 
GROSZEK ANDRZEJ 

 
 KOMISARZ WYBORCZY 
 W LEGNICY 

 LECH MUśYŁO 
 

3160 
OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO W WAŁBRZYCHU 

z dnia 22 sierpnia 2005 r. 

o wynikach wyborów uzupełniaj ących do Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju 
przeprowadzonych w dniu 21 sierpnia 2005 r. 

 Na podstawie art. 182 i 183 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad 
gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, zm. Dz. U. z 
2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 102, poz. 1055) podaje się do publicznej wiadomości wyniki gło-
sowania i wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju w okręgu 
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wyborczym nr 3, które zostały przeprowadzone w dniu 21 sierpnia 2005 r. 

A. Rada Miejska w Dusznikach Zdroju 
I 

W okręgu wyborczym nr 3 wybierano 1 radnego. Głosowanie przeprowadzono. Wyniki gło-
sowania i wyniki wyborów przedstawiają się następująco: 
 
 

1. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła      – 1285 
2. W głosowaniu wzięło udział (oddało kary waŜne)      –   148 wyborców, 

co stanowi 11,52% uprawnionych do głosowania. 
3. Głosów waŜnych oddano             –   146 
4. Głosów niewaŜnych oddano            –       2 

II 

Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów 
waŜnych: 
Lista nr 1 Komitet Wyborczy Wyborców ElŜbiety Buc     –     33 
    1) Buc ElŜbieta Józefa           –     33 
Lista nr 2 KWW NiezaleŜny             –     95 
    1) Holczyński Józef Stanisław         –     95 
Lista nr 3 KWW Duszniczanie            –     18 
    1) Kwolek Bartosz             –     18 

III 

Najwięcej waŜnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym: 
HOLCZYŃSKI JÓZEF STANISŁAW 

z listy nr 2 KWW NiezaleŜny 
 
 
 KOMISARZ WYBORCZY 
 W WAŁBRZYCHU 

 JAN LINOWSKI 
 
 

3161 
OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO W WAŁBRZYCHU 

z dnia 22 sierpnia 2005 r. 

w sprawie podania do publicznej wiadomo ści informacji o zmianach w składzie 
Rady Miejskiej w Z ąbkowicach Śląskich 

 Na podstawie art. 182 i 183 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad 
gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, zm. Dz. U. z 
2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 102, poz. 1055) i § 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z 
dnia 25 marca 2002 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, 
właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim 
oraz trybu pracy komisarzy wyborczych (M.P. Nr 13, poz. 225, Nr 37, poz. 589 oraz z 2004 r. 
Nr 6, poz. 114) Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu 

podaje do publicznej wiadomo ści, Ŝe 

Rada Miejska w Z ąbkowicach Śląskich : 
1. Uchwałą nr VI/45/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. stwierdziła wygaśnięcie w okręgu wy-

borczym nr 2 mandatu radnej Marioli Joanny Siemienas  z listy nr 8 – KWW Porozumie-
nie Społeczne. 

 Na jej miejsce, na podstawie uchwały tej Rady nr VIII/49/2005 z dnia 5 sierpnia 2005 r. 
wstąpił Władysław Andrzej Raba  – kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał 
kolejno największą liczbę głosów, nie utracił prawa wybieralności i nie zachodzi wobec 
niego przesłanka, o której mowa w art. 190 ust. 1 pkt 4 Ordynacji. 

 

  KOMISARZ WYBORCZY 
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  W WAŁBRZYCHU 

  JAN LINOWSKI 
 
 
 

3162 
INFORMACJA 

O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

w sprawie zmiany koncesji dla przedsi ębiorcy FORTUM DZT Spółka Akcyjna 
z siedzib ą w Wałbrzychu 

W dniu 11 sierpnia 2005 r. decyzj ą Prezesa URE nr WCC/81Ł/134/W/OWR/2005/HC  do-
konano zmiany koncesji  na prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania ciepła dla 
przedsiębiorcy FORTUM DZT Spółka Akcyjna z siedzibą w Wałbrzychu. 
 
 

Uzasadnienie 
 
Wnioskiem z dnia 24 czerwca 2005 r., znak: TI-2/4144/2005, Spółka wystąpiła o zmianę de-
cyzji koncesyjnej na wytwarzanie ciepła w związku ze zmianą zakresu prowadzonej działalno-
ści, polegającą na: zakończeniu eksploatacji kilku kotłowni lokalnych, modernizacji kotłowni, 
zmianie mocy zainstalowanej w kotłowniach, zmianie własności urządzeń kotłowni z dzierŜa-
wy tych urządzeń na przejęcie ich na własność.  

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administra-
cyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), w związku z art. 30 ust. 1 oraz art. 
32 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 
r. Nr 153, poz. 1504 ze zmianami): 
• Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 11 sierpnia 2005 r. 

nr WCC/81Ł/134/W/OWR/2005/HC zmienił swoją decyzję z dnia 25 września 1998 r. nr 
WCC/81/134/U/3/98/AD z późniejszymi zmianami, w sprawie udzielenia koncesji 
w zakresie wytwarzania ciepła. 
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INFORMACJA 

PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

dotycz ąca wyga śnięcia decyzji koncesyjnych przedsi ębiorstwa POLAR Spółka Akcyjna  
z siedzib ą we Wrocławiu 

W dniu 11 sierpnia 2005 r. Prezes URE decyzją nr PCC/110D/460/W/OWR/2005/MB stwier-
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dził wyga śnięcie decyzji koncesyjnej  na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
przesyłania i dystrybucji ciepła z dnia 1 października 1998 r. nr PCC/110/460/U/OT-6/98/MB 
oraz decyzją nr OCC/37B/460/W/OWR/2005/MB stwierdził wyga śnięcie decyzji koncesyj-
nej  na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu ciepłem z dnia 1 październi-
ka 1998 r. nr OCC/37/460/U/OT-6/98/MB.  

 
 

Uzasadnienie 
 
Pismem z dnia 12 lipca 2005 r. znak: TE/126/2005 (data wpływu 25 lipca 2005 r.) Przedsię-
biorstwo wystąpiło z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji koncesyjnych na przesy-
łanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem – uzasadniając to faktem wypowiedzenia przez 
odbiorców ciepła umów na dostawę ciepła, w wyniku czego zaprzestano prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej polegającej na przesyłaniu i dystrybucji ciepła oraz obrocie ciepłem. 

W świetle art. 162 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji 
publicznej, który wydał decyzję w pierwszej instancji, stwierdza jej wygaśnięcie, jeŜeli decyzja 
stała się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia takiej decyzji nakazuje przepis prawa 
albo gdy leŜy to w interesie społecznym lub w interesie strony. 
Mając na uwadze powyŜsze okoliczności uwzględniając interes strony naleŜało stwierdzić 
wygaśnięcie decyzji o udzieleniu koncesji.  

 
 
 Z upowaŜnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

 ZASTĘPCA DYREKTORA 
 POŁUDNIOWO-ZACHODNIEGO 
  ODDZIAŁU TERENOWEGO 
 URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
 z siedzibą we Wrocławiu 

 Jadwiga Gogolewska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3164 
INFORMACJA 

O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

w sprawie zmiany koncesji dla Przedsi ębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 
z siedzib ą w Jeleniej Górze 

W dniu 19 sierpnia 2005 r. decyzj ą Prezesa URE nr WCC/426F/177/W/OWR/2005/DT  do-
konano zmiany koncesji  na prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania ciepła udzielo-
nej Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Jeleniej Górze. 
 

Uzasadnienie 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 170 –  16006  – Poz. 3163 i 3164 

Pismem z dnia 20 lipca 2005 r. znak: ZPC/2163/05 Przedsiębiorstwo wystąpiło o zmianę 
przedmiotu i zakresu działalności określonej w koncesji na wytwarzanie ciepła, poprzez wy-
kreślenie źródła ciepła zlokalizowanego przy ul. 1 Maja 32. Zmiana ta jest wynikiem wyłącze-
nia z eksploatacji ww. źródła ciepła.  

 
 

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administra-
cyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z 
dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 ze zmia-
nami), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 19 sierpnia 2005 r. nr 
WCC/426F/177/W/OWR/2005/DT zmienił swoją decyzję z dnia 28 października 1998 r. nr 
WCC/426/177/U/OT-6/98/AD, z późniejszymi zmianami, w sprawie udzielenia koncesji w za-
kresie wytwarzania ciepła 
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Egzemplarze bieŜące i z lat ubiegłych oraz załączniki moŜna nabywać: 

1) w punktach sprzedaŜy: 

 – 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. 

2) w przypadku prenumeraty,  na  podstawie  nadesłanego  zamówienia  w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 50-951 

Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02, 

Zbiory  Dziennika  Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłoŜone 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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