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3339
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 20 września 2005 r.
w sprawie wyznaczenia aglomeracji: Bielawa, Bolków, Brzeg Dolny,
Chełmsko Śląskie, Krośnice, Lubawka, Lubomierz, Lwówek Śląski, Malczyce, Mirsk, Olszyna, Piechowice, Stara Kamienica, Syców, Świerzawa, Wądroże
Wielkie, Złotoryja
Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne
(Dz. U. Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130,
poz.
1112,
Nr
233,
poz.
1957
i
Nr
238,
poz.
2022,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 165, poz. 1592, Nr 190, poz. 1865 i Nr 228, poz.
2259, z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206
i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 729, Nr 130, poz. 1087
i Nr 163 poz. 1362), zarządza się, co następuje:
§1
1. Wyznacza się aglomerację Bielawa położoną na terenie powiatu dzierżoniowskiego z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną na terenie miasta Bielawa.
2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa
w ust. 1, oraz jej obszar są oznaczone na mapie
w skali 1:25 000, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia.
3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. 1, wchodzi
miasto Bielawa oraz następujące miejscowości z terenu gminy miejskiej Bielawa: Nowa Bielawa oraz Żuromin.
4. Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji,
o której mowa w ust. 1, wynosi 32 900.
§2
1. Wyznacza się aglomerację Bolków położoną na terenie powiatu jaworskiego z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości Wolbromek, gmina Bolków.
2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa
w ust. 1, oraz jej obszar są oznaczone na mapie
w skali 1:25 000, stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia.
3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. 1, wchodzą
następujące miejscowości z terenu gminy Bolków:
Stare Rochowice, Wierzchosławice, Wolbromek, Sady
Dolne, Sady Górne, Świny oraz Bolków.
4. Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji,
o której mowa w ust. 1, wynosi 8700.
§3
1. Wyznacza się aglomerację Brzeg Dolny położoną na
terenie powiatu wołowskiego z oczyszczalnią ścieków
zlokalizowaną w miejscowości Brzeg Dolny, gmina
Brzeg Dolny.
2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa
w ust. 1, oraz jej obszar są oznaczone na mapie
w skali 1:25 000, stanowiącej załącznik nr 3 do rozporządzenia.
3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. 1, wchodzą
następujące miejscowości z terenu gminy Brzeg Dolny: Naborów, Bukowiec, Godzięcin, Radecz, Żerków,
Żerkówek, Jodłowice, Wały, Stary Dwór, Pysząca, Po-

galewo Wielkie, Pogalewo Małe, Grodzanów oraz
Brzeg Dolny.
4. Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji,
o której mowa w ust. 1, wynosi 60 800.
§4
1. Wyznacza się aglomerację Chełmsko Śląskie położoną na terenie powiatu kamiennogórskiego
z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości Chełmsko Śląskie, gmina Lubawka.
2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa
w ust. 1, oraz jej obszar są oznaczone na mapie w
skali 1:25 000, stanowiącej załącznik nr 4 do rozporządzenia.
3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. 1, wchodzą
następujące miejscowości z terenu gminy Lubawka:
Chełmsko Śląskie i Błażejów.
4. Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji,
o której mowa w ust. 1, wynosi 3100.
§5
1. Wyznacza się aglomerację Krośnice położoną na
terenie powiatu milickiego z dwiema oczyszczalniami
ścieków zlokalizowanymi w miejscowościach Krośnice
i Bukowice, gmina Krośnice.
2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa
w ust. 1, oraz jej obszar są oznaczone na mapach w
skali 1:25 000, stanowiących załączniki nr 5a
i 5b do rozporządzenia.
3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. 1, wchodzą
następujące miejscowości z terenu gminy Krośnice:
Żeleźniki, Police, Dąbrowa, Wierzchowice, Wąbnice,
Czarnogoździce, Świebodów, Dziewiętlin, Krośnice
podłączone
do
oczyszczalni
w Krośnicach oraz Pierstnica, Pierstnica Mała, Lędzina, Bukowice podłączone do oczyszczalni w Bukowicach.
4. Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji,
o której mowa w ust. 1, wynosi 5900.
§6
1. Wyznacza się aglomerację Lubawka położoną na
terenie powiatu kamiennogórskiego z oczyszczalnią
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ścieków zlokalizowaną w miejscowości Lubawka,
gmina Lubawka.
2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa
w ust. 1, oraz jej obszar są oznaczone na mapie
w skali 1:25 000, stanowiącej załącznik nr 6 do rozporządzenia.
3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. 1, wchodzą
następujące miejscowości z terenu gminy Lubawka:
Lubawka, Bukówka, Miszkowice, Jarkowice, Niedamirów, Opawa, Paprotki, Paczyn.
4. Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji,
o której mowa w ust. 1, wynosi 12 260.
§7
1. Wyznacza się aglomerację Lubomierz położoną na
terenie powiatu lwóweckiego z oczyszczalnią ścieków
zlokalizowaną w miejscowości Lubomierz, gmina Lubomierz.
2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa
w ust. 1, oraz jej obszar są oznaczone na mapie
w skali 1:25 000, stanowiącej załącznik nr 7 do rozporządzenia.
3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. 1, wchodzą
następujące miejscowości z terenu gminy Lubomierz:
Wojciechów, Milęcice, Oleszna Podgórska, Popielówek oraz Lubomierz.
4. Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji,
o której mowa w ust. 1, wynosi 3400.
§8
1. Wyznacza się aglomerację Lwówek Śląski położoną
na terenie powiatu lwóweckiego z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości Lwówek Śląski,
gmina Lwówek Śląski.
2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa
w ust. 1, oraz jej obszar są oznaczone na mapie
w skali 1:25 000, stanowiącej załącznik nr 8 do rozporządzenia.
3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. 1, wchodzą
następujące miejscowości:
1) z terenu gminy Lwówek Śląski: Lwówek Śląski,
Rakowice Wielkie, Płóczki Dolne, Mojesz, Radłówka, Gradówek, Niwnice, Kotliska, Rakowice Małe,
Skorzynice, Zbylutów, Chmielno, Brunów, Płóczki
Górne, Nagórze, Dworek,
2) z terenu gminy Lubomierz: Pławna Dolna, Pławna
Górna, Golejów.
4. Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji,
o której mowa w ust. 1, wynosi 18 000.
§9
1. Wyznacza się aglomerację Malczyce położoną na
terenie powiatu średzkiego z oczyszczalnią ścieków
zlokalizowaną w miejscowości Malczyce, gmina Malczyce.
2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa
w ust. 1, oraz jej obszar są oznaczone na mapie w
skali 1:25 000, stanowiącej załącznik nr 9 do rozporządzenia.
3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. 1, wchodzą
następujące miejscowości z terenu gminy Malczyce:
Rusko, Rachów, Wilczków, Mazurowice, Chomiąża,
Kwietno, Dębice oraz Malczyce.
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4. Równoważna liczba mieszkańców
o której mowa w ust. 1, wynosi 4100.
§ 10

aglomeracji,

1. Wyznacza się aglomerację Mirsk położoną na terenie
powiatu lwóweckiego z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości Mirsk, gmina Mirsk.
2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa
w ust. 1, oraz jej obszar są oznaczone na mapie
w skali 1:25 000, stanowiącej załącznik nr 10 do rozporządzenia.
3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. 1, wchodzą
następujące miejscowości z terenu gminy Mirsk:
Mirsk, Giebułtów, Brzeziniec, Karłowiec, Rębiszów,
Gajówka, Grudza, Kłopotnica, Proszowa, Kwieciszowice, Mlądz, Gierczyn, Przecznica, Kotlina, Mroczkowice, Kamień, Orłowice, Krobica.
4. Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji,
o której mowa w ust. 1, wynosi 9400.
§ 11
1. Wyznacza się aglomerację Olszyna położoną na terenie
powiatów
lubańskiego
i
lwóweckiego
z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości Olszyna, gmina Olszyna, powiat lubański.
2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa
w ust. 1, oraz jej obszar są oznaczone na mapie
w skali 1:25 000, stanowiącej załącznik nr 11 do rozporządzenia.
3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. 1, wchodzą
następujące miejscowości:
1) z terenu gminy Olszyna, powiat lubański: Olszyna,
Olszyna Dolna, Biedrzychowice, Karłowice, Nowa
Świdnica i Krzewie Małe,
2) z terenu gminy Gryfów Śląski, powiat lwówecki:
Rząsiny i Ubocze.
4. Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji,
o której mowa w ust. 1, wynosi 8900.
§ 12
1. Wyznacza się aglomerację Piechowice położoną na
terenie powiatu jeleniogórskiego z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną na terenie miasta Piechowice.
2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa
w ust. 1, oraz jej obszar są oznaczone na mapie
w skali 1:25 000, stanowiącej załącznik nr 12 do rozporządzenia.
3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. 1, wchodzi
miasto Piechowice.
4. Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji,
o której mowa w ust. 1, wynosi 6700.
§ 13
1. Wyznacza się aglomerację Stara Kamienica położoną na terenie powiatu jeleniogórskiego z oczyszczalnią
ścieków zlokalizowaną w miejscowości Stara Kamienica, gmina Stara Kamienica.
2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa
w ust. 1, oraz jej obszar są oznaczone na mapie
w skali 1:25 000, stanowiącej załącznik nr 13 do rozporządzenia.
3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. 1, wchodzą
następujące miejscowości z terenu gminy Stara Kamienica: Kopaniec, Kromnów oraz Stara Kamienica.
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aglomeracji,

§ 14
1. Wyznacza się aglomerację Syców położoną na terenie powiatu oleśnickiego z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości Syców, gmina Syców.
2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa
w ust. 1, oraz jej obszar są oznaczone na mapie
w skali 1:25 000, stanowiącej załącznik nr 14 do rozporządzenia.
3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. 1, wchodzą
następujące miejscowości z terenu gminy Syców: Biskupice, Komorów, Wioska, Nowy Dwór, Wielowieś,
Ślizów, Bielawki, Działosza, Widawki, Święty Marek
oraz Syców.
4. Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji,
o której mowa w ust. 1, wynosi 12 800.
§ 15
1. Wyznacza się aglomerację Świerzawa położoną na
terenie powiatu złotoryjskiego z oczyszczalnią ścieków
zlokalizowaną w miejscowości Świerzawa, gmina
Świerzawa.
2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa
w ust. 1, oraz jej obszar są oznaczone na mapie
w skali 1:25 000, stanowiącej załącznik nr 15 do rozporządzenia.
3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. 1, wchodzą
następujące miejscowości z terenu gminy Świerzawa:
Stara Kraśnica, Dobków, Podgórki, Sędziszowa, Lubiechowa, Rząśnik, Sokołowiec, Rzeszówek oraz
Świerzawa.
4. Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji,
o której mowa w ust. 1, wynosi 9800.
§ 16
1. Wyznacza się aglomerację Wądroże Wielkie położoną na terenie powiatu jaworskiego z dwiema oczyszczalniami ścieków zlokalizowanymi w miejscowościach Mierczyce i Budziszów Wielki, gmina Wądroże
Wielkie.
2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa
w ust. 1, oraz jej obszar są oznaczone na mapie
w skali 1:25 000, stanowiącej załącznik nr 16 do rozporządzenia.

Poz. 3339

3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. 1, wchodzą
następujące miejscowości z terenu gminy Wądroże
Wielkie: Mierczyce, Skała, Wądroże Wielkie, Wądroże
Małe, Granowice, Pawłowice, Wierzchowice, Biernatki
podłączone
do
oczyszczalni
w Mierczycach oraz Budziszów Wielki, Budziszów Mały, Bielany, Postolice, Kępy, Sobolew, Jenków, Gądków, Rąbienice, Kosiska podłączone do oczyszczalni
w Budziszowie Wielkim.
4. Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji,
o której mowa w ust. 1, wynosi 5800.
§ 17
1. Wyznacza się aglomerację Złotoryja położoną na
terenie powiatów złotoryjskiego i jaworskiego
z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną na terenie
miasta Złotoryja, powiat złotoryjski.
2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa
w ust. 1, oraz jej obszar są oznaczone na mapach w
skali 1:25 000, stanowiących załączniki nr 17a, 17b,
17c i 17d do rozporządzenia.
3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. 1, wchodzi
miasto Złotoryja oraz następujące miejscowości:
1) z terenu gminy Złotoryja, powiat złotoryjski: Kozów,
Kopacz, Leszczyna, Jerzmanice Zdrój, Prusice,
Nowa Ziemia, Łaźniki, Sępów, Rzymówka, Rokitnica, Wysocko, Wilków, Wilków Osiedle,
2) z terenu gminy Świerzawa, powiat złotoryjski: Nowy
Kościół, Biegoszów, Gozdno,
3) z terenu gminy Męcinka, powiat jaworski: Stanisławów, Pomocne, Muchów, Kondratów.
4. Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji,
o której mowa w ust. 1, wynosi 45 000.
§ 18
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

wz. WOJEWODY DOLNOŚLASKIEGO
RYSZARD LACHER
I WICEWOJEWODA
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Załącznik nr 1 do rozporządzenia
Wojewody Dolnośląskiego z dnia
20 września 2005 r. (poz. 3339)
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Załącznik nr 16 do rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego z
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Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 198

– 19827 –

Poz. 3339

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 198

– 19828 –

Poz. 3339
Załącznik nr 17a do rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego z
dnia
20 września 2005 r. (poz. 3339)
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Załącznik nr 17c do rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego z
dnia
20 września 2005 r. (poz. 3339)

Załącznik nr 17d do rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego z
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ZARZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 21 września 2005 r.
w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej
w Zawidowie, w okręgu wyborczym nr 3
Na podstawie art. 192 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 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 102, poz. 1055) zarządza się, co następuje:
§1
Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej
w Zawidowie w okręgu wyborczym nr 3, w związku
z wygaśnięciem mandatu radnego Mariusza Palki, stwierdzonym uchwałą tej Rady nr XLIV/194/05 z dnia 13 września 2005 r.
W okręgu wyborczym nr 3 wybiera się 1 radnego.
§2

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności
wyborczych określonych w Ordynacji wyborczej do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do zarządzenia.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Datę wyborów uzupełniających, o których mowa w
§ 1, wyznacza się na niedzielę 11 grudnia 2005 roku.

wz. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

§3
RYSZARD LACHER
I WICEWOJEWODA

Załącznik do zarządzenia Wojewody
Dolnośląskiego z dnia 21 września
2005 r. (poz. 3340)
KALENDARZ WYBORCZY
do wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Zawidowie w okręgu wyborczym nr 3
Termin wykonania
czynności wyborczej
do 12 października 2005 r.

do 22 października 2005 r.
do 27 października 2005 r.
do 11 listopada 2005 r.
00
do godz. 24
do 20 listopada 2005 r.

do 26 listopada 2005 r.
do 27 listopada 2005 r.
9 grudnia 2005 r.
00
godz. 24
10 grudnia 2005 r.
11 grudnia 2005 r.
00
00
6 20

Treść czynności
Podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających i liczbie wybieranych radnych w okręgu wyborczym.
Podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgu wyborczym, jego
granicy, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie
Miejskiej Komisji Wyborczej w Zawidowie.
Powołanie przez Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze Miejskiej Komisji Wyborczej w Zawidowie.
Zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Zawidowie list kandydatów na radnego w okręgu wyborczym nr 3.
Powołanie przez Burmistrza Miasta Zawidów obwodowej komisji wyborczej.
Podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej.
Rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Zawidowie o zarejestrowanych
listach kandydatów na radnego zawierającego numery list, dane o kandydatach umieszczone w
zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list.
Sporządzenie w Urzędzie Miasta w Zawidowie spisu wyborców na obszar okręgu wyborczego nr 3.
Zakończenie kampanii wyborczej.
Przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców.
Głosowanie

3341
UCHWAŁA RADY POWIATU W OŁAWIE
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z dnia 16 sierpnia 2005 r.
w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom,
którym powierzono stanowisko kierownicze, rozliczania tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny
w poszczególnych okresach roku szkolnego, oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, dla których nie ustalono
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych
Działając na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w
związku z art. 42 ust. 7 oraz art. 91d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz.1112 z późn. zm.) Rada Powiatu w
Oławie uchwala, co następuje:
§1
Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat
Oławski,
ustala
się
tygodniowy
obowiązkowy

wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych określonych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela w wysokości:

Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin

Lp.

Stanowisko

1.

Dyrektor szkoły/zespołu każdego typu, liczącej:
do 8 oddziałów
od 9 do 16 oddziałów
17 i więcej oddziałów
Wicedyrektor szkoły/zespołu
Dyrektor specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Dyrektor Powiatowego Ośrodka Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i
Doradztwa Metodycznego
Dyrektor Domu Dziecka
Kierownik internatu w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym

2.
3.
4.
5.
6.
7.

§2
Zarząd Powiatu może w uzasadnionych przypadkach
zwolnić nauczyciela, któremu powierzono stanowisko
kierownicze, od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego
wymiaru
godzin,
określonego
w § 1, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły powodują
znaczne zwiększenie zadań dyrektora.
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego
PN.II.0911-17/413/05
z
dnia
15
września
2005 r. stwierdzono nieważność § 2).
§3
Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 odnosi się również
do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze
w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym że obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego
PN.II.0911-17/413/05
z
dnia
15
września
2005 r. stwierdzono nieważność § 3).
§4

8
5
3
4 godz. wyższy niż dyrektora tej szkoły
4
10
6
8
10

1. Nauczyciele, dla których ustalony plan zajęć jest różny
w poszczególnych okresach roku szkolnego
z powodu:
a) odbywania praktyk zawodowych przez uczniów
szkół,
b) wcześniejszego zakończenia zajęć w ostatnich klasach szkół
ustala się obowiązkowy wymiar godzin zajęć indywidualnie wg poniższych zasad.
2. Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć, dla
których plan zajęć wynikający z planu nauczania lub
organizacji pracy szkoły/placówki w danym okresie roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych lub przekracza ten wymiar, zobowiązani są do realizowania w innych okresach danego roku szkolnego takiego wymiaru tygodniowej
liczby godzin zajęć, aby średni tygodniowy wymiar zajęć w ciągu roku szkolnego odpowiadał tygodniowemu
obowiązkowemu wymiarowi godzin zajęć określonego
w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.
3. Ustalony dla nauczyciela na zasadach określonych w
ust. 2 tygodniowy wymiar godzin zajęć różny
w poszczególnych okresach roku szkolnego nie może
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w okresach realizacji zwiększonego wymiaru godzin
zajęć przekraczać z tego tytułu 1,5 etatu.
4. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze
zajęć, realizującym różny tygodniowy wymiar zajęć w
poszczególnych okresach roku szkolnego, średni wymiar godzin zajęć dla całego okresu odbywania zajęć
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w
okresie
rozliczeniowym
określa
się
w umowie o pracę.
5. Plan zajęć ustalony wg zasad określonych w ust. 2
powinien być określony dla każdego nauczyciela
w planie organizacyjnym na dany rok szkolny
i podany nauczycielowi do wiadomości przed rozpoczęciem roku szkolnego.
§5
Dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy
obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustala się dzieląc liczbę realizowanych godzin danego stanowiska poprzez wymiar obowiązkowy,
określony
w
art.
42

Poz. 3341 i 3442

ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz niniejszej uchwały
i sumując te ilorazy (po zaokrągleniu do liczby całkowitej).
§6
Ustala się obowiązkowy wymiar godzin dla:
1) pedagogów, psychologów, logopedów szkolnych
godz. tygodniowo,
2) doradców zawodowych 25 godz. tygodniowo.

25

§7
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§8
1. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września
2005 r.
PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
JÓZEF HOŁYŃSKI

3342
UCHWAŁA RADY POWIATU LUBAŃSKIEGO
z dnia 25 sierpnia 2005 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/173/2004 Rady Powiatu Lubańskiego z
dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zasad przyznawania i przekazywania
stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych Powiatu Lubańskiego
Na podstawie art. 12 pkt 10a i art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o
ogłaszaniu
aktów
normatywnych
i
innych
aktów
prawnych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.) Rada Powiatu Lubańskiego
uchwala, co następuje:
§1
W uchwale nr XXXIV/173/2004 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie
szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Lubańskiego wprowadza się następujące
zmiany:
1) W § 3 ust. 2 po punkcie „e” dodaje się punkt „f”
w brzmieniu
„f) innych kosztów związanych z pobieraniem nauki
określonych przez Dyrektora szkoły w formie zarządzenia”.
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego
PN.II.0911-1/414/05 z dnia 19 września 2005 r. stwierdzono nieważność § 1 pkt 1).
2) § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3 Stypendium przyznaje się na okres nie dłuższy niż
10 miesięcy w danym roku szkolnym”.
3) W § 4 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

4)
5)
6)

7)

„4. Spośród uprawnionych do otrzymywania stypendium tworzy się listę Beneficjentów podstawową oraz
rezerwową”.
§ 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Stypendium wypłacane jest w formie rzeczowej, refundacji lub zaliczki”.
§ 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Wypłaty stypendiów dokonuje Powiatowe Centrum
Edukacyjne w Lubaniu”.
W § 7 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. W przypadku otrzymania przez Beneficjenta stypendium w formie zaliczki jest ono wypłacane
w miesięcznych transzach. Warunkiem wypłacenia kolejnej transzy jest udokumentowanie poniesionych wydatków za pomocą rachunków, faktur, paragonów i biletów miesięcznych”.
§ 8 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:
„1. Uczeń traci prawo do otrzymywania stypendium w
przypadku:
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1) skreślenia z listy uczniów lub
2) nierozliczenia w terminie otrzymanej zaliczki.”
2. W przypadku utraty prawa do pobierania stypendium
przez ucznia z listy podstawowej jego miejsce zajmuje
uczeń z listy rezerwowej otrzymując pieniądze w
zmniejszonej kwocie”.

Poz. 3342 i 3443

nośląskiego z mocą obowiązującą od 26 sierpnia 2005
roku.
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego
PN.II.0911-1/414/05 z dnia 19 września 2005 r. stwierdzono nieważność § 3 we fragmencie: „z mocą obowiązującą
od 26 sierpnia 2005 r.”).

§2
WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY NPOWIATU

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu
Lubańskiego.
§3

DARIUSZ CICHOŃ

Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-

3343
UCHWAŁA RADY POWIATU ZGORZELECKIEGO
z dnia 25 sierpnia 2005 r.
w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania
rodziców, osób pełnoletnich, opiekunów prawnych lub kuratorów
z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej
Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592,
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) w związku z art. 81 ust. 6 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64,
poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703) Rada Powiatu Zgorzeleckiego
uchwala, co następuje:
§1
Określa się warunki częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczowychowawczej rodziców dziecka, osoby pełnoletniej, a
także
opiekunów
prawnych
lub
kuratorów
w przypadku, gdy dysponują oni dochodami dziecka.
§2
Użyte w uchwale określenia oznaczają:
1) ustawa – ustawa z dnia 12 marca 2004 roku
o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593
z późniejszymi zmianami);
2) dziecko – rozumie się dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej;
3) osoba pełnoletnia osoba, która po uzyskaniu pełnoletności pozostaje w placówce opiekuńczo-wychowawczej do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem pełnoletności;
4) placówka opiekuńczo-wychowawcza placówka opiekuńczo-wychowawcza działająca na podstawie ustawy, o której mowa w punkcie 1;
5) dochód dochód ustalony zgodnie z art. 6 pkt 4 ustawy, o której mowa w punkcie 1;
6) dochód dziecka – dochód ustalony zgodnie z art. 6 pkt
2 ustawy, o której mowa w punkcie 1;

7) kryterium dochodowe kryterium dochodowe określone w art. 8 ustawy, o której mowa w punkcie 1.
§3
Przepisy uchwały stosuje się do:
1) rodziców dziecka, rodziców osoby pełnoletniej przebywającej w placówce opiekuńczo-wycho-wawczej, w
tym także do rodziców pozbawionych władzy rodzicielskiej nad dzieckiem lub którym władza rodzicielska
została zawieszona albo ograniczona;
2) opiekunów prawnych lub kuratorów dysponujących
dochodami dziecka przebywającego w placówce opiekuńczo-wychowawczej;
3) pełnoletniego usamodzielnionego wychowanka przebywającego w placówce opiekuńczo-wycho-wawczej
na podstawie umowy.
§4
1. Podstawą wydania decyzji o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z opłat za pobyt dziecka w placówce
opiekuńczo-wychowawczej jest sytuacja materialna
rodziny.
2. Zwolnienie całkowite lub częściowe z opłaty,
o której mowa w uchwale, następuje w trybie i na zasadach określonych w art. 81 ust. 4 i 5 ustawy.
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§5
1. Zwolnienie całkowite z obowiązku ponoszenia opłaty
za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej może nastąpić, jeżeli:
1) dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150%
kwoty kryterium dochodowego określonego w art. 8
ust. 1 pkt 2 ustawy;
2) dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy.
§6

Poz. 3343 i 3344

w wyniku zdarzeń losowych, śmierć członka rodziny;
3) wychowywanie dzieci przez rodzica samotnego.
§8
W przypadku osób, o których mowa w § 3 pkt 2
i pkt 3, wydając decyzję o częściowym naliczeniu odpłatności uwzględnia się wysokość dochodu dziecka lub wychowanka, którym te osoby dysponują i odpłatność jest
naliczana
według
zasady
określonej
w art. 81 ust. 1 ustawy.
§9

1. Zwolnienie częściowe z obowiązku ponoszenia opłaty
za pobyt dziecka w placówce opiekuńczowychowawczej może nastąpić, jeżeli:
1) dochód na osobę w rodzinie przekracza 150% kryterium
dochodowego,
o
którym
mowa
w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy;
2) dochód osoby samotnie gospodarującej przekracza
150% kryterium dochodowego, o którym mowa w
art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu
Zgorzeleckiego.

§7

§ 11

1. Przy ustalaniu sytuacji materialnej rodziny, o której
mowa w § 3 pkt 1, niezależnie od jej dochodu, bierze
się pod uwagę następujące okoliczności:
1) ponoszenie przez rodziców opłat za innych członków rodziny przebywających w domu opieki społecznej lub innej placówce zapewniającej całodobową opiekę;
2) występujące w rodzinie bezrobocie, długotrwałą
chorobę, niepełnosprawność, straty powstałe

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 10
Traci moc uchwała nr IV/32/2003 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 30 stycznia 2003 roku w sprawie określenia zasad odpłatności oraz częściowego lub całkowitego
zwolnienia z odpłatności za pobyt dziecka w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
RADOSŁAW BARANOWSKI

3344
UCHWAŁA RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO
z dnia 29 sierpnia 2005 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXI/144/2004 Rady Powiatu Oleśnickiego
z dnia 25 października 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu oleśnickiego
Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) Rada Powiatu
Oleśnickiego uchwala, co następuje:
§1
Zmienia się uchwałę nr XXI/144/2004 Rady Powiatu Oleśnickiego z 25 października 2004 r. w sprawie ustalenia
regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na
wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych powiatu oleśnickiego w ten sposób,
że:

1) § 6 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Zarząd Powiatu Oleśnickiego przyznaje stypendia
i określa indywidualnie ich wysokość.
2. Lista uczniów zakwalifikowanych do stypendium
dostępna
będzie
w
siedzibie
szkoły
i w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy nie później niż w dwa miesiące od ostatecznego terminu
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określonego
do
składania
wniosków,
o których mowa w § 5 ust. 2.
3. Uczeń zakwalifikowany do stypendium otrzyma
zawiadomienie według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.”
2) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie
zgodne z treścią załącznika do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu
Oleśnickiego.
§3

Poz. 3344

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
MARIAN HORBACZ
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Poz. 3344
Załącznik do uchwały Rady Powiatu
Oleśnickiego z dnia 29 sierpnia 2005 r.
(poz. 3344)
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Poz. 3345

3345
UCHWAŁA RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO
z dnia 29 sierpnia 2005 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXI/145/2004 Rady Powiatu Oleśnickiego
z dnia 25 października 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych
dla studentów
Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) Rada Powiatu
Oleśnickiego uchwala, co następuje:
§1

§3

Zmienia się uchwałę nr XXI/145/2004 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 października 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w ten sposób, że załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje
nowe brzmienie zgodne z treścią załącznika do niniejszej
uchwały.

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

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu
Oleśnickiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
MARIAN HORBACZ
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Poz. 3345
Załącznik do uchwały Rady Powiatu
Oleśnickiego z dnia 29 sierpnia 2005
r. (poz. 3345)

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 198

– 19845 –

Poz. 3345

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 198

– 19846 –

Poz. 3346 i 3347

3346
UCHWAŁA RADY POWIATU W ŚWIDNICY
z dnia 31 sierpnia 2005 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla
uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dla młodzieży
prowadzonych przez Powiat Świdnicki
Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) uchwala się, co
następuje:
§1
W uchwale nr XX/205/2004 Rady Powiatu w Świdnicy z
dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych i
ponadgimnazjalnych dla młodzieży prowadzonych przez
Powiat Świdnicki wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7 uchyla się ust. 2,
2) uchyla się § 10.

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

§2

PRZEWODNICZACY RADY

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w
Świdnicy.
§3

KRZYSZTOF WIERZĘĆ

3347
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GÓRY
z dnia 30 sierpnia 2005 r.
w sprawie zasad gospodarowania mieniem gminy zasad wnoszenia,
cofania i zbywania udziałów i akcji spółek kapitałowych przez Gminę Góra
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z
2003 r. Nr 80, poz. 717) uchwala się, co następuje:
§1
1. Gmina Góra uczestniczy w spółce kapitałowej, gdy
leży to w interesie wspólnoty lokalnej w ramach wynikających z przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996
r.
o
gospodarce
komunalnej
(Dz.
U
z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zm.) zwanej dalej ustawą
oraz zgodnie z wymogami szczególnej staranności w
gospodarowaniu mieniem Gminy Góra.
2. Uczestnictwo Gminy Góra w spółce kapitałowej, która realizuje cele użyteczności publicznej, powinno zapewnić bezpieczeństwo wykonywanych zadań publicznych, w szczególności ciągłość i poziom świadczonych usług.
3. Przed objęciem lub nabyciem udziałów lub akcji spółki,
a także nie rzadziej niż raz w roku w odniesieniu do
każdej ze spółek, w której Gmina Góra ma udziały lub
akcje, Burmistrz analizuje czy spełnione są lub trwają

przesłanki uczestnictwa i analizę przedkłada Radzie
w
ramach
corocznej
informacji
o stanie mienia komunalnego.
§2
1. Przed odpłatnym objęciem w zastaw, użytkowanie lub
nabyciem udziałów lub akcji w spółce kapitałowej,
Burmistrz jest obowiązany pozyskać pozytywne opinie
Rady.
2. O zamiarze nabycia lub objęcia udziałów Burmistrz
zawiadamia Radę w terminie 60 dni przed planowaną
transakcją.
3. W przypadku gdy Rada w terminie 60 dni od daty powiadomienia o zamiarze nabycia lub objęcia akcji lub
udziałów w spółkach prawa handlowego nie wyrazi
opinii,
Burmistrz
może
dokonać
transakcji
z pominięciem opinii Rady.
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§3
1. Przed zaoferowaniem do zbycia, objęcia całości lub
części udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych należących do Gminy Góra, dokonuje się analizy mającej
na celu ustalenie sytuacji prawnej majątku Spółki, stanu i perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa spółki i
oszacowania wartości przedsiębiorstwa spółki. Przed
zbyciem, zastawieniem lub oddaniem w użytkowanie
udziałów należących do Gminy Burmistrz każdorazowo obowiązany jest do uzyskania zgody Rady Miejskiej.
2. Przed zaoferowaniem do zbycia, objęcia całości lub
części udziałów lub akcji w podwyższonym kapitale
zakładowym spółki każdorazowo wymagana jest zgoda Rady Miejskiej.
3. W przypadku rezygnacji przez Gminę Góra z pierwszeństwa nabycia udziałów w podwyższonym kapitale
zakładowym Burmistrz obowiązany jest uzyskać zgodę
Rady. W celu uzyskania zgody Rady Burmistrz w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania do skorzystania z prawa pierwszeństwa powiadamia Radę o
wezwaniu spółki. Rada obowiązana jest w terminie 21
dni od dnia otrzymania powiadomienia od Burmistrza
wyrazić swoje stanowisko. W przypadku niezajęcia
stanowiska we wskazanym terminie Burmistrz podejmuje decyzję samodzielnie.
4. Zbycie udziałów lub akcji, objęcie udziałów lub akcji w
podwyższonym kapitale zakładowym w spółkach kapitałowych należących wyłącznie do Gminy może nastąpić w takiej ilości, aby pozostałe udziały lub akcje
uprawniały Gminę
do
ponad
90%
głosów

Poz. 3347 i 3348

w walnym zgromadzeniu wspólników w spółkach. Dotyczy to również udziałów lub akcji w Spółkach, w których Gmina posiada udziały lub akcje wraz
z jednoosobowymi spółkami prawa handlowego należącymi do Gminy. Gmina nie może utracić prawa kontroli, wpływu na kierunki rozwoju i ceny świadczonych
usług.
5. Zbywanie, zastawianie lub oddanie w użytkowanie
udziałów i akcji następuje z zastosowaniem jednego z
następujących trybów:
1) oferty ogłoszonej publicznie,
2) przetargu publicznego,
3) rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia pod warunkiem, że żaden z tych trybów
nie
jest
sprzeczny
z
ustawą
z
dnia
12 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie
papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49,
poz.447).
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i
Gminy Góra.
§5
Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
RZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
STANISŁAW CIEBIEŃ

3348
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH
z dnia 30 sierpnia 2005 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Kątach
Wrocławskich bonifikaty przy nabywaniu prawa własności gruntów
oddanych w użytkowanie wieczyste
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 153,
poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), art. 32 ust. 1, art. 68 ust. 1 pkt
9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z
2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782) Rada Miejska w Katach Wrocławskich uchwala, co następuje:
§1

§3

Wyraża się zgodę na udzielenie 85% bonifikaty od ceny
zbycia na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Kątach
Wrocławskich prawa własności gruntów oddanych w
użytkowanie wieczyste, zabudowanych budynkami
mieszkalnymi wielorodzinnymi.

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

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i
Gminy w Kątach Wrocławskich.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
ADAM KLIMCZAK
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3349
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYBORZU
z dnia 5 września 2005 r.
w sprawie zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
w Gminie Międzybórz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. z 200 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z
późn. zm.) oraz art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 13, poz. 123
z późn. zm.) Rada Miejska w Międzyborzu uchwala, co następuje:
§1
Postanawia się przyznawać doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
§2
1. Nagrody mogą być przyznawane w formie rzeczowej
lub pieniężnej.
2. Wartość nagrody nie może przekroczyć dwukrotności
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego w
trybie i na zasadach ustawy z dnia 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
§3
1. Wnioski o przyznanie nagród składa się do Burmistrza
do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, za
który nagroda ma być przyznana.
2. Uprawnionymi do składania wniosków o przyznanie
nagrody są:
1) samorządowe instytucje kultury;
2) gminne jednostki oświatowe;
3) organizacje pozarządowe, które statutowo zajmują
się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i
ochroną kultury.
3. Wniosek powinien zawierać;
1) dane osobowe kandydata;
2) uzasadnienie z podaniem informacji o osiągnięciach kandydata w dziedzinie twórczości artystycz-

nej, upowszechniania i ochrony kultury wraz z dokumentacją;
3) oznaczenie wnioskodawcy z podpisem zgłaszającego.
4. Wnioski o przyznanie nagród kierowane są przez
Burmistrza Miasta i Gminy do Komisji SpołecznoGospodarczej Rady Miejskiej celem zaopiniowania.
5. Decyzje o przyznaniu nagrody podejmuje Burmistrz
Miasta i Gminy w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i
Gminy.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
HENRYK ZAWADZKI

3350
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH
z dnia 8 września 2005 r.
w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Paniowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Obornikach Śląskich uchwala, co następuje:
§1
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1. Drodze publicznej, położonej we wsi Paniowice,
w granicach części działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 178/25 AM 1 na odcinku przyległym
do ul. Głównej i dalej do wysokości granicy działek nr
178/15 i nr 178/16, nadać nazwę
ulica Główna.
Drodze publicznej, położonej w granicach pozostałej
części działki oznaczonej numerem geodezyjnym
178/25 nadać nazwę ulica Cicha.
2. Drodze publicznej położonej we wsi Paniowice
w granicach działki oznaczonej numerem geodezyjnym 179 nadać nazwę ulica Odrzańska.
§2
Przebieg ulic pokazany jest na załączniku mapowym stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
§3

Poz. 3350

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik
Śląskich.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
SZCZEPAN ANTOSZCZYSZYN
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Poz. 3350
Załącznik do uchwały Rady Miejskiej
w Obornikach Śląskich z dnia 8 września
2005 r. (poz. 3350)
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3351
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH
z dnia 8 września 2005 r.
nadania nazwy ulicy we wsi Wilczyn
Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Miejska w Obornikach Śląskich uchwala, co następuje:
§1

§4

Drodze publicznej, położonej we wsi Wilczyn w granicach
działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym
268/102 AM 1, nadać nazwę ulica Jaworowa.

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

§2
Przebieg ulicy pokazany jest na załączniku mapowym
stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik
Śląskich.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
SZCZEPAN ANTOSZCZYSZYN
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Poz. 3351
Załącznik do uchwały Rady Miejskiej
w Obornikach Śląskich z dnia 8 września
2005 r. (poz. 3351)
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3352
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE
z dnia 13 września 2005 r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 42, poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 ust. 1
ustawy
z
dnia
21
marca
1985
r.
o
drogach
publicznych
(t.j. z 2004 r. Dz. U. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.) Rada Miejska w Zawidowie
uchwala, co następuje:

§1

§3

1. Przyjmuje się na mienie gminne drogi określone
w załączniku do niniejszej uchwały, zaliczając je do
kategorii dróg gminnych.
2. W uzgodnieniu z Wojewodą Dolnośląskim ustalić
i nadać przyjętym drogom numery dróg gminnych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od
dnia 1 stycznia 2006 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
PRZEWODNICZACY
RADY MIEJSKIEJ

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Zawidów.

DOMINIK TRACZ

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej
w Zawidowie z dnia 13 września 2005 r.
(poz. 3352)

Wykaz dróg do zaliczenia do kategorii dróg gminnych

Nr dotychczasowy
2382 D
2486 D
2377 D

Przebieg drogi
Zawidów stacja PKP Zawidów
Zawidów Platerówka
ul. M.C. Skłodowskiej
Miedziana Zawidów
ul. Jana Pawła

Długość drogi (km)
2,930
0,800
0,700
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3353
UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA
z dnia 30 sierpnia 2005 r.
w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Świerzawa
Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada
Miasta i Gminy uchwala, co następuje:

§1
W załącznikach od numeru 1 do numeru 11 wymienionych w § 1 w ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 uchwały
nr XIII/80/2003 Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 28
listopada 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw
Gminy Świerzawa w § 2 skreśla się ust. 2.

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

PRZEWODNICZACY
RADY MIASTA I GMINY

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i
Gminy Świerzawa.

KRYSTYNA TATUŚ

§3

3354
UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA
z dnia 30 sierpnia 2005 r.
w sprawie zmian w statucie jednostki pomocniczej o nazwie
„Miasto Świerzawa”
Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada
Miasta i Gminy uchwala, co następuje:

§1

§3

W rozdziale I POSTANOWIENIA OGÓLNE w § 2 uchwały nr XXX/197/2005 Rady Miasta i Gminy Świerzawa z
dnia 20 maja 2005 r. w sprawie statutu dla jednostki pomocniczej o nazwie „Miasto Świerzawa” wprowadza się
zmianę poprzez skreślenie ust. 2.

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§2

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA I GMINY

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i
Gminy Świerzawa.

KRYSTYNA TATUŚ
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3355
UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY PRUSICE
z dnia 12 września 2005 r.
w sprawie zasad odpłatności za umieszczanie reklam na mieniu
Gminy Prusice
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada
Miasta i Gminy Prusice uchwala, co następuje:
§1
Reklamy mogą być umieszczane:
1) na budynkach i innych obiektach stanowiących własność Gminy,
2) na gruntach stanowiących własność Gminy, z wyłączeniem pasa drogowego
– po podpisaniu umowy dzierżawy z Gminą.
§2
Minimalne stawki opłat rocznych za umieszczanie reklamy na mieniu Gminy wynoszą:
2
1) za reklamę o powierzchni do 1 m – 100 zł,
2) za każdy następny rozpoczęty metr kwadratowy powierzchni reklamy minimalna stawka wzrasta
o – 50 zł.

2) za każdy następny rozpoczęty rok trwania umowy,
opłatę zwiększa się o średnioroczny wskaźnik wzrostu
cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez
Główny
Urząd
Statystyczny,
wnosi
się
z góry za cały rok kalendarzowy do dnia 15 marca danego roku.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i
Gminy.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§3
Opłaty, o których mowa w § 2, pobiera się w sposób następujący:
1) w roku zawarcia umowy dzierżawy, opłatę wnosi się w
dniu zawarcia umowy w wysokości proporcjonalnej do
ilości pełnych miesięcy trwania umowy w tym roku,

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
MARIUSZ KIEPUL

3356
UCHWAŁA RADY GMINY LEWIN KŁODZKI
z dnia 31 sierpnia 2005 r.
w sprawie likwidacji drogi gminnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. z 2004
r. Dz. U. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.) Rada Gminy Lewin Kłodzki uchwala, co
następuje:
§1

§3

Zlikwidować
drogę
gminną
stanowiącą
działkę
2
nr 104/1 (AM-1) o pow. 100 m , obręb Jerzykowice Wielkie, gmina Lewin Kłodzki.

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

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lewin
Kłodzki.

3357

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
JERZY SYPEK

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 198

– 19856 –

Poz. 3357 i 3358

UCHWAŁA RADY GMINY ŚWIDNICA
z dnia 31 sierpnia 2005 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych oraz granic ich obwodów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi
zmianami) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co
następuje:
§1

§3

W uchwale nr XXVIII/238/2000 Rady Gminy Świdnica z
dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie określenia planu sieci
publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów w § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) Szkoła Podstawowa w Lutomi Dolnej – obwód obejmuje miejscowości: Bojanice, Jakubów, Lutomia
Dolna, Lutomia Górna, Lutomia Mała, Makowice,
Opoczka, Stachowice, Stachowiczki,”.

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

§2

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

WIESŁAW MALISZ

3358
UCHWAŁA RADY GMINY KOBIERZYCE
z dnia 8 września 2005 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Bielany Wrocławskie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
Rada Gminy Kobierzyce uchwala:
§1

§3

1. Ulicy w obrębie Bielany Wrocławskie oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntu nr 262 nadaje się nazwę
– ul. Niebieska.
2. Szczegółowy przebieg ulicy przedstawia załącznik
graficzny do niniejszej uchwały.

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

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
RADY GMINY
CZESŁAW CZERWIEC
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Poz. 3358
Załącznik nr 1 do uchwały Rady
Gminy Kobierzyce z dnia 8 września 2005 r. (poz. 3358)
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3359
UCHWAŁA RADY GMINY KOBIERZYCE
z dnia 8 września 2005 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Królikowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
Rada Gminy Kobierzyce uchwala:
§1

§3

1. Ulicy w miejscowości Królikowice oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntu nr 268/2 obręb Królikowice
nadaje się nazwę – ul. Sarnia.
2. Szczegółowy przebieg ulicy przedstawia załącznik
graficzny do niniejszej uchwały.

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

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
RADY GMINY
CZESŁAW CZERWIEC
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Poz. 3359
Załącznik nr 1 do uchwały Rady
Gminy Kobierzyce z dnia 8 września 2005 r. (poz. 3359)
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3360
UCHWAŁA RADY GMINY OŁAWA
z dnia 16 września 2005 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie wsi Stanowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 ze zm.) Rada
Gminy Oława uchwala, co następuje:
§1
Nowo projektowanej ulicy w obrębie wsi Stanowice nadaje się nazwę:
ul. Różanej stanowiącą drogę oznaczoną geodezyjnie
nr dz. 460.

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

§2
Położenie ulicy przedstawia załącznik graficzny – plan
sytuacyjny obrębu wsi STANOWICE stanowiący integralną część uchwały.

PRZEWODNICZACY
RADY GMINY

§3

RYSZARD WOJCIECHOWSKI

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oława.
§4

Dziennik Urzędowy
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Poz. 3360
Załącznik do uchwały Rady Gminy Oława z dnia 16 września 2005
r. (poz. 3360)
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3361
POROZUMIENIE
z dnia 9 września 2005 r.
Na podstawie art. 2 pkt 4, art. 33, w związku z art. 15 pkt 2 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie
(Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 z późn. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694
z późn. zm.) strony, tj.
Wojewoda Dolnośląski Pan Stanisław Łopatopwski, zwany dalej Przekazującym
i
Prezydent Wrocławia Pan Rafał Dutkiewicz, zwany dalej Przejmującym,
zawierają porozumienie o następującej treści:
§1
1. Wojewoda zleca a Gmina Wrocław przyjmuje zadanie przeprowadzenia inwentaryzacji wierzytelności stanowiących podstawę dochodów środka specjalnego, utworzonego zarządzeniem nr
33 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 marca 1999 r. z tytułu udostępniania nieruchomości
Skarbu Państwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej.
2. Dokonanie inwentaryzacji konieczne jest z uwagi na likwidację środka specjalnego, która nastąpiła z dniem 1 stycznia 2005 r. na podstawie art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r.
o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703) i w wyniku której Prezydent Miasta Wrocławia, wykonujący
zadania z zakresu administracji rządowej, przejmuje zadanie związane z naliczaniem i pobieraniem
należności
za
udostępnianie
nieruchomości,
o
których
mowa
w pkt 1.
§2
Zakres powierzonych spraw obejmuje w szczególności:
1) inwentaryzację wierzytelności, powstałych z tytułów: sprzedaży nieruchomości, oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, użytkowania, najmu, dzierżawy, zarządu, trwałego zarządu, przeprowadzoną w oparciu o dokumenty źródłowe byłego Urzędu Rejonowego we Wrocławiu, przejęte protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 8 kwietnia 1999 r. od pełnomocnika ds.
likwidacji Urzędu Rejonowego we Wrocławiu, przez Prezydenta Wrocławia,
2) inwentaryzację wierzytelności powstałych z tytułów wymienionych w pkt 1, po dniu
1 stycznia 1999 roku, dotyczących nieruchomości udostępnianych przez Prezydenta Wrocławia, jako organu reprezentującego Skarb Państwa, którymi gospodarował na podstawie art. 2
ust. 3 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zagospodarowaniu nieruchomości Skarbu Państwa
przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej (Dz. U. Nr 79, poz. 363 ze zm.),
3) tabelaryczne zestawienie danych z inwentaryzacji, o których mowa w pkt 1 i 2, sporządzonych
na arkuszach spisowych, odpowiednio dla każdego z tytułów wg załączonego wzoru stanowiącego integralną część porozumienia (zał. nr 1) z uwzględnieniem wszelkich zmian, stanu
faktycznego i prawnego takich jak: podziały nieruchomości, zmiany ich powierzchni, zmiany
wysokości opłaty rocznej, zbycie nieruchomości, umorzenie należności itp.
Arkusze spisowe należy sporządzić dla każdego zobowiązania odrębnie, w rozbiciu na poszczególne lata,
4) Czynności wymienione w punktach 1 3 dokonuje komisja inwentaryzacyjna, powołana przez
Prezydenta Wrocławia.
§3
Strony porozumienia ustalają termin przekazania rozliczenia inwentaryzacji na dzień 15 listopada
2005 r.
§4
1. Przekazujący z części budżetowej, której jest dysponentem, przekazuje Przejmującemu dotację w wysokości 30.000 zł. (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) w dziale 700 rozdziale 70005 §
2020.
Dotacja jest przeznaczona na realizację zadań określonych w § 2 niniejszego porozumienia.
2. Dotacja będzie przekazywana na rachunek bankowy Przyjmującego: Bank Zachodni
WBK SA l Oddział Wrocław 51 10902398 0000000608003297 wg następującego harmonogramu:
kwota 10.000 zł termin 30 września 2005 r.
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kwota 10.000 zł termin 15 października 2005 r.
kwota 10.000 zł termin 31 października 2005 r.
3. Dotacja przekazana, a niewykorzystana, w terminie do dnia 31 grudnia 2005 r. podlega zwrotowi na rachunek wydatków Przekazującego w NBP:
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Wydział Finansów i Budżetu
17 1010 1674 0000 5522 3000 0000
4. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrana nienależnie lub w nadmiernej
wysokości podlega rygorom przewidzianym w art. 93 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.).
§5
Porozumienie może zostać zmienione lub rozwiązane za zgodą stron, w terminie wspólnie ustalonym.
§6
1. Wojewoda, w ramach ustawowej kontroli, oceni wykonanie zakresu powierzonych zadań wymienionych w § 2 pkt 1 3, na podstawie przedstawionych arkuszy spisowych.
2. W przypadku niewykonania powierzonego zadania w terminie określonym w § 3 nastąpi ustalenie protokolarne przyczyn niedotrzymania terminu i wskazania nowego terminu zaakceptowanego przez obie strony porozumienia, jednak nie dłużej niż do końca 2005 r.
§7
Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.
§8
Porozumienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Z up. PREZYDENTA

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

ADAM GREHL

STANISŁAW ŁOPATOWSKI

WICEPREZYDENT WROCŁAWIA
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3362
OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W JELENIEJ GÓRZE
z dnia 19 września 2005 r.
o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Szklarskiej
Porębie i do Rady Gminy Stara Kamienica przeprowadzonych
w dniu 18 września 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 oraz 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 102, poz.
1055) podaje się do publicznej wiadomości wyniki głosowania i wyniki wyborów
uzupełniających do Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie w okręgu wyborczym nr
5 i do Rady Gminy Stara Kamienica w okręgu wyborczym
nr 8, które zostały przeprowadzone w dniu 18 września 2005 r.
A. Rada Miejska w Szklarskiej Porębie
I
W okręgu wyborczym nr 5 wybierano 1 radnego. Głosowanie przeprowadzono.
Wyniki głosowania i wyniki wyborów przedstawiają się następująco:
1. liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła
2. w głosowaniu wzięło udział (oddało karty ważne)
co stanowi 18.28% uprawnionych do głosowania
3. głosów ważnych oddano
4. głosów nieważnych oddano

– 1466
– 268 wyborców,
– 263
–
5

II
Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów
ważnych:
Lista nr 1 –KWW „Szarotka”
Karpiej Mirosław
Lista nr 2 –KWW „Agat”
Bachanek Larysa
Lista nr 3 –KWW „Łączność”
Hołownia Sławomir
Lista nr 4 –K.W.W „Jaśmin” Grzegorza Mitury
Mitura Grzegorz Marek
Lista nr 5 –KWW „Głos dla niepełnosprawnych”
Rochnowska Jadwiga Teresa

– 143
– 143
– 18
– 18
– 56
– 56
– 30
– 30
– 16
– 16
III

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym :
Karpiej Mirosław z listy nr 1 – KWW „Szarotka”.
B. Rada Gminy Stara Kamienica
I
W okręgu wyborczym nr 8 wybierano 1 radnego. Głosowanie przeprowadzono.
Wyniki głosowania i wyniki wyborów przedstawiają się następująco:
1. liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła
2. w głosowaniu wzięło udział (oddało karty ważne)
co stanowi 23.86% uprawnionych do głosowania
3. głosów ważnych oddano
4. głosów nieważnych oddano

– 830
– 198 wyborców,
– 195
–
3
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II
Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów
ważnych:
Lista nr 2 –K.W.W. Anna Woźniak
Woźniak Anna
Lista nr 3 –K.W.W. Nasza Wieś
Koniuszaniec Henryk

– 157
– 157
– 38
– 38
III

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymała i została wybrana radną:
Woźniak Anna z listy nr 2 – K.W.W. Anna Woźniak.

KOMISARZ WYBORCZY
W JELENIEJ GÓRZE
DARIUSZ ŁUKASZEWSKI

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

2)

w punktach sprzedaży:
–

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

–

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

–

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

–

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

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

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