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3367 
UCHWAŁA POWIATU DZIER śONIOWSKIEGO  

z dnia 30 sierpnia 2005 r. 

w sprawie likwidacji Powiatowego Samodzielnego Publ icznego Zespołu  
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dzier Ŝoniowie 

 Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) 
oraz art. 36, art. 43 ust. 1 i art. 60 ust. 3 i ust. 4 „b” ustawy z dnia 30 sierpnia 
1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 
z późn. zm.) Rada Powiatu DzierŜoniowskiego uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Postanawia się zlikwidować powiatową jednostkę 
organizacyjną pn. „Powiatowy Samodzielny Publiczny 
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w DzierŜoniowie”, 
zwanym dalej w skrócie „Zakładem”. 

2. Dniem otwarcia likwidacji ustala się dzień 1 grudnia 
2005 r. 

§ 2 

1. Mieszkańcom Powiatu korzystającym dotychczas ze 
świadczeń zdrowotnych likwidowanego Zakładu za-
pewnione zostaną świadczenia zdrowotne oferowane 
w sposób nieprzerwany i bez istotnego ograniczenia 
ich dostępności, warunków i jakości przez: 
A. Samodzielny Publiczny Szpital Powiatowy  

w DzierŜoniowie zwany dalej „Szpitalem” w zakre-
sie: 
a) stacjonarnej opieki zdrowotnej na oddziałach 

wewnętrznych, chirurgii ogólnej, ginekologicz-
no-połoŜniczym, dziecięcym, noworodkowym, 

okulistycznym i w pracowniach diagnostycz-
nych, 

b) przyszpitalnych poradni specjalistycznych 
umoŜliwiających kontynuację leczenia szpital-
nego na prowadzonych oddziałach, 

c) pomocy doraźnej. 
B. Inne uprawnione podmioty, z którymi Narodowy 

Fundusz Zdrowia zawarł kontrakty na udzielenie 
świadczeń zdrowotnych  w zakresie: 
a) podstawowej opieki zdrowotnej, 
b) ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, 
c) opieki pielęgniarskiej w domu chorego, 
d) opieki lekarskiej i pielęgniarskiej nad uczniami 

szkół, 
e) opieki stomatologicznej, 
f) opieki nad kobietą w okresie ciąŜy. 

2. Wykaz zakładów, o których mowa w ust. 1 lit. „B”, 
stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3 

Mienie dotychczas uŜytkowane przez zlikwidowany Za-
kład będzie zagospodarowane w następujący sposób: 

1. Nieruchomości stanowiące własność Powiatu zostaną 
przekazane w nieodpłatne uŜytkowanie Samodziel-

nemu Publicznemu Szpitalowi Powiatowemu w Dzier-
Ŝoniowie. 
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2. Majątek ruchomy stanowiący własność likwidowanego 
Zakładu podlega sprzedaŜy lub innemu sposobowi 
zagospodarowania, a uzyskany dochód przeznaczony 
będzie na spłatę zobowiązań. 

§ 4 

Zobowiązania i naleŜności Zakładu po jego likwidacji 
stają się zobowiązaniami i naleŜnościami Powiatu. 

§ 5 

1. Zarząd Powiatu powoła likwidatora Zakładu. 
2. Do zadań likwidatora Zakładu naleŜy w szczególności: 

a) przeprowadzenie inwentaryzacji majątku Zakładu, 
b) sporządzenie bilansu na dzień otwarcia i zakoń-

czenia likwidacji, 
c) uregulowanie stosunków pracy z pracownikami 

Zakładu, 
d) zaspokojenie wierzycieli Zakładu, 
e) zawieranie umów w zakresie niezbędnym dla li-

kwidacji, 
f) spowodowanie wykreślenia Zakładu z właściwych 

rejestrów. 

§ 6 

Termin zakończenia czynności likwidacyjnych ustala się 
na dzień 31 maja 2006 r. 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 8 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego, a jej postanowienia mają zastosowanie do likwi-
dacyjnych czynności prawnych i faktycznych Zakładu 
podjętych po dniu 24 lutego 2003 r. 
 
 

PRZEWODNICZĄCA 
RADY POWIATU 

 
ZOFIA MIREK

 
 
 
 
 

Załącznik do uchwały Rady Powiatu 
DzierŜoniowskiego z dnia 30 sierpnia 
2005 r. (poz. 3367) 

 
 

Wykaz publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz indywidualnych praktyk  
świadcz ących usługi medyczne na terenie Powiatu Dzier Ŝoniowskiego w ramach kontraktów z NFZ 

 
 

Miasto Bielawa 
 
Przychodnia Lekarska „Terapia” 
− p.o.z., 
− pielęgniarka środowiskowo-rodzinna, 
− połoŜna środowiskowo-rodzinna. 
poradnie: 
− chirurgii ogólnej. 
ul. Wolności 61 
tel. 833-98-75 

Niepubliczny ZOZ „Medicus” 
− p.o.z., 
− pielęgniarka środowiskowo-rodzinna, 
− połoŜna środowiskowo-rodzinna. 
ul. Wolności 97 
tel. 833-99-50 

Praktyka Lekarza Rodzinnego „Kinesis” Jan P ędzi-
wiatr 
− p.o.z., 
− pielęgniarka środowiskowo-rodzinna, 
− połoŜna środowiskowo-rodzinna. 
ul. Paderewskiego 2 

Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzale Ŝ-
nień „Essere” 
Plac Kościelny 4 
tel. 645-55-20 

Specjalistyczna Przychodnia Profilaktyczno-
Lecznicza „Zdrowie” 
− p.o.z., 
− pielęgniarka środowiskowo-rodzinna, 
− połoŜna środowiskowo-rodzinna. 
poradnie: 
− dermatologiczna, 
− stomatologiczna, 
− okulistyczna, 
− otolaryngologiczna, 
− logopedyczna, 
− foniatryczna, 
− neurologiczna, 
− zdrowia psychicznego. 
ul. J.III. Sobieskiego 19a 
tel. 833-99-99 

Praktyka Lekarza Rodzinnego −−−− Wiesław Iwanowski 
− p.o.z., 
− pielęgniarka środowiskowo-rodzinna, 
− połoŜna środowiskowo-rodzinna. 
ul. śeromskiego 61 
tel. 833-46-50 

Centrum Medyczne „Astra” 
− p.o.z., 
− pielęgniarka środowiskowo-rodzinna, 
− połoŜna środowiskowo-rodzinna. 
ul. Sienkiewicza 4 
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tel. 834-00-34 

Piasecki, Koselski −−−− Partnerska Spółka Lekarska 
− p.o.z., 
− pielęgniarka środowiskowo-rodzinna, 
− połoŜna środowiskowo-rodzinna. 
poradnie: 
− stomatologiczna, 
− chirurgii ogólnej, 
− dermatologiczna, 
− ginekologiczno-połoŜnicza, 
− kardiologiczna, 
− leczenia bólu, 
− neurologiczna, 
− okulistyczna, 
− otolaryngologiczna, 
− reumatologiczna, 
− urologiczna. 
ul. Wolności 148 
tel. 645-29-50,51 
Plac Kościelny 4 
tel. 645-22-90 

Specjalistyczna Przychodnia „Salubris”  
− p.o.z., 
− pielęgniarka środowiskowo-rodzinna, 
− połoŜna środowiskowo-rodzinna. 
poradnie: 
− alergologiczna, 
− chirurgii ogólnej, 
− dermatologiczna, 
− ginekologiczno-połoŜnicza, 
− okulistyczna, 
− otolaryngologiczna, 
− rehabilitacji. 
ul. Paderewskiego 5 
tel. 833-52-63 

N ZOZ Przychodnia Rodzinna 
− p.o.z., 
− pielęgniarka środowiskowo-rodzinna, 
− połoŜna środowiskowo-rodzinna. 
ul. śeromskiego 45 
tel. 074/ 832-51-41 

N ZOZ „TUTOR-MED” A. G. Wolniczek Sp.j.  
Pielęgniarska opieka długoterminowa. 
ul. Lotnicza 5 
tel. 645-72-52, 605-53-22-83 

N ZOZ „Medszkol” Zakład Piel ęgnacyjno-Opieku ńczy 
ul. Wolności 114 
tel. 8340-333 

Poradnia Chirurgii Ogólnej „LANCET” s.c. 
ul. Sienkiewicza 4 
tel. 833-92-06 

Praktyka Lekarska M. Skowro ńska-Klinger 
− poradnia okulistyczna. 
ul. Sienkiewicza 4/15 
tel. 833-39-11 

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska  
A. Kaptur 
− poradnia otolaryngologiczna 
ul. Sienkiewicza 4/11 
tel. 833-59-85 
Gabinet Ginekologiczno-Poło Ŝniczy Godwin Chu-
kwuma Kanu 

ul. Konopnickiej 38 
tel. 833-89-40 

Gabinet Ginekologiczno-Poło Ŝniczy Marek Sereda 
ul. Marksa 3 
tel. 833-48-42 

Gabinet Ginekologiczno-Poło Ŝniczy J. Orasi ński 
ul. Sienkiewicza 4/16 
tel. 834-05-85  

Gabinet Stomatologiczny I. Oleszczuk-Okoniewska 
ul. DzierŜoniowska 21 
tel. 833-10-26 

Gabinet Stomatologiczny W. Ba ńdura-Skowro ńska 
ul. Sienkiewicza 4 
tel. 645-78-87 

Gabinet Stomatologiczny L. Gdula 
ul. Paderewskiego  13 
tel. 605-63-66-30  

Gabinet Stomatologiczny Cz. Klinger  
pl. Kościelny 4/16 
tel. 645-59-99 

Gabinet Stomatologiczny A. Wi śniewska 
ul. śeromskiego 41/B 
tel. 645-51-55 

Gabinet Stomatologiczny E. Krysi ńska 
ul. Wolności 148 
pok. 6 
tel. 645-29-50 w. 40 

Indywidualna Praktyka Piel ęgniarki Środowiskowej  
U. Smolak 
− higiena szkolna. 
ul. G. Roweckiego 6 

Miasto Dzier Ŝoniów 

N ZOZ „Pod Wierzbami” 
− p.o.z., 
− pielęgniarka środowiskowo-rodzinna, 
− połoŜna środowiskowo-rodzinna. 
ul. Wierzbowa 1 
tel. 832-09-81 

Prywatna Specjalistyczna Przychodnia Lekarsko-
Stomatologiczna H. i M. Raczy ńskich 
poradnie:  
− stomatologiczna, 
− chirurgii onkologicznej, 
− ginekologiczno-połoŜnicza, 
− profilaktyki chorób piersi. 
ul. Miernicza 5 
tel. 831-09-93 

Lekarsko-Rehabilitacyjna Poradnia Rodzinna 
„Amicus” 
− p.o.z., 
− pielęgniarka środowiskowo-rodzinna, 
− połoŜna środowiskowo-rodzinna. 
poradnie: 
− rehabilitacji. 
ul. Staszica 27 
tel. 832-09-70 
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DzierŜoniowskie Centrum Medyczne 
− p.o.z., 
− pielęgniarka środowiskowo-rodzinna, 
− połoŜna środowiskowo-rodzinna, 
poradnie: 
− ginekologiczno-połoŜnicza, 
− neurologiczna, 
− zdrowia psychicznego (tel. 646-52-20). 
ul. Piastowska 3 
tel. 832-00-00 

Poradnia Medycyny Ogólnej i Pediatrii „Piastow- 
ska” s.c. 
− p.o.z., 
− pielęgniarka środowiskowo-rodzinna, 
− połoŜna środowiskowo-rodzinna. 
ul. Piastowska 1a 
tel. 832-31-94; tel. 832-33-80 (punkt szczepień) 

Zespół Praktyk Lekarskich – Ewa Chrzanowska, Kry-
styna Wola ńska 
− p.o.z., 
− pielęgniarka środowiskowo-rodzinna, 
− połoŜna środowiskowo-rodzinna. 
poradnie: 
− alergologiczna, 
− dermatologiczna, 
− ginekologiczno-połoŜnicza. 
os. Tęczowe 12a 
tel. 831-65-99 

N ZOZ DCM Marioli Zawadzkiej 
− poradnia ginekologiczno-połoŜnicza. 
ul. Piastowska 3 
tel. 831-20-61 

Specjalistyczny Gabinet Ginekologiczno-Poło Ŝniczy 
Jerzy Kuczma 
ul. Wierzbowa 1/101 
tel. 603-12-98-63 

Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzale Ŝ-
nień „Essere” 
ul. Piastowska 7 
tel. 831-58-88 

Gabinet Laryngologiczny Joanna Rowiecka  
ul. Wierzbowa 1/104 
tel. 832-32-31 

Gabinet Alergologiczny Anna Florkiewicz 
ul. Wierzbowa 1/103 
tel. 832-32-08 

Gabinet Reumatologiczny J. Biernat 
ul. Sienkiewicza 13 
tel. 837-61-26 

Gabinet Neurologiczny Jolanta Skrzypek 
ul. Wierzbowa 1/106 
tel. 832-32-82 

Poradnia Dermatologiczna Barbara Bojda 
ul. Piastowska 1/307 
tel. 832-36-08 

Poradnia Okulistyczna Marta Alicja Trela 
ul. Piastowska 1222 
tel. 831-60-72 

Poradnia Okulistyczna El Ŝbieta i Witold Listwan 
ul. Morelowa 2 
tel. 832-17-77 

Poradnia Okulistyczna Violetta Hordowicz  
ul. Piastowska 1 
tel. 832-33-21 

Gabinet Okulistyczny – M. Idzik-Słobodzian 
ul. Wierzbowa 1/105 
tel. 831-15-55 

Poradnia Chirurgii Ogólnej „Medyk” 
os. Tęczowe 5 g 
tel. 831-37-11 

Lekarska Praktyka Specjalistyczna KRIO-DENT  
− poradnia chirurgii ogólnej 
ul. Bielawska 14a     
tel. 831-05-99, 832-04-40  
ul. Piastowska 1   
tel. 831-20-12  

Gabinet Stomatologiczny J. Konieczna 
os. Tęczowe 5 f 
tel. 832-04-70 

Gabinet Stomatologiczny G. Dendewicz 
ul. Piastowska 1/201 
tel. 832-33-49 

Gabinet Stomatologiczny M. Pi ątek 
os. RóŜane 19d 
tel. 832-08-97 

Gabinet Stomatologiczny K. Skrzyszewska  
ul. Kopernika 3  
tel. 831-35-22 

Gabinet Stomatologiczny „Twój U śmiech”  
ul. Kopernika 3 a 
tel. 831-04-10 

Gabinet Stomatologiczny A. Jankowska  
ul. Piastowska 1/203 
tel. 831-10-22 

Pogotowie Stomatologiczne R. Rowiecki  
ul. Piastowska 1/202 
tel. 832-33-60 
Gabinet Stomatologiczny B. Matras-Latała 
ul. Sikorskiego 2/101 
tel. 831-06-24 w. 42, 831-53-97 

Gabinet Stomatologiczny B. Koszela  
ul. Boh. Getta 20/1 
tel. 831-12-20 

Gabinet Stomatologiczny A. Chwist 
Rynek 29/2 
tel. 832-10-31 

Gabinet Stomatologiczny A. Jankowska 
ul. Piastowska 1/203 
tel. 832-10-22 

Gabinet Stomatologiczny G. Sobiech-Karoluk 
ul. Daszyńskiego 22/6 
tel. 831-73-55 

Gabinet Stomatologiczny „KOBADENT” 
ul. Sienkiewicza 14b/2 
831-19-10 
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Gabinet Stomatologiczny E. Wi śniewska 
os. RóŜane 7g 
tel. 604-96-16-57 

Gabinet Stomatologiczny J. Herrgesell 
os. RóŜane 11i 
tel. 832-16-38 

NZOZ Stacja Opieki, Centrum Piel ęgniarstwa Rodzin-
nego, Rehabilitacji i Opieki Paliatywnej 
ul. Garncarska 16 
tel. 832-38-30 

Praktyka Piel ęgniarki Rodzinnej T. Cymer  
os. Tęczowe 21a 
tel. 831-09-01 

N ZOZ SAL – MED. 
− pielęgniarska opieka długoterminowa, 
− gabinet Pielęgniarki Środowiskowej w miejscu na-

uczania i wychowania. 
ul. Piastowska 3/11 
tel. 645-04-88 

N ZOZ WER-MED. 
− pielęgniarska opieka długoterminowa, 
− poradnia rehabilitacji, 
− fizjoterapia. 
ul. Cicha 1  
tel. 604-598-409 

Zakład Opieku ńczo-Leczniczy Zgromadzenia Sióstr 
św. ElŜbiety 
ul. Słowiańska 3 
tel. 832 34 12 

Gmina Łagiewniki 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
− p.o.z., 
− pielęgniarka środowiskowo-rodzinna, 
− połoŜna środowiskowo-rodzinna. 
poradnie: 
− ginekologiczno-połoŜnicza, 
− otolaryngologiczna. 
ul. Sportowa 9 
tel. 071/39-39-399 

Praktyka Lekarska Regina Machnik 
− poradnia okulistyczna. 
ul. Sportowa 9 

Gabinet Stomatologiczny Iwona Januszkiewicz   
ul. Sportowa 9/66/67 
tel. 071/39-39-399 w. 21 

Miasto Pieszyce 

Centrum Medyczne „Astra” 
− p.o.z., 
− pielęgniarka środowiskowo-rodzinna, 
− połoŜna środowiskowo-rodzinna. 
ul. Sportowa 2  
tel. 830-08-70 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Przychodnia Miejska 
− p.o.z., 

− pielęgniarka środowiskowo-rodzinna, 
− połoŜna środowiskowo-rodzinna. 
poradnie: 
− stomatologiczna, 
− chirurgii ogólnej, 
− chirurgii urazowo-ortopedycznej, 
− dermatologiczna, 
− gastroenterologiczna, 
− ginekologiczno-połoŜnicza, 
− neurologiczna, 
− okulistyczna, 
− otolaryngologiczna, 
− reumatologiczna, 
− urologiczna, 
− zdrowia psychicznego 
inne: 
− pracownia endoskopii. 
ul. Kopernika 25 
tel. 83-65-362  

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Chorób 
Płuc i Gru źlicy w Ro ściszowie 
− oddział gruźlicy i chorób płuc, 
− oddział medycyny paliatywnej, 
− zakład opiekuńczo-leczniczy. 
poradnie: 
− gruźlicy i chorób płuc, 
− onkologiczna. 
ul. Piękna 11 
tel. 836-97-11 

Miasto Piława Górna 

Przychodnia Lekarska „Familia” s.c. 
− p.o.z., 
− pielęgniarka środowiskowo-rodzinna, 
− połoŜna środowiskowo-rodzinna. 
poradnie: 
− ginekologiczno-połoŜnicza. 
ul. Piastowska 69 
tel. 837-12-40 

Gabinet Stomatologiczny M. Terlecka 
ul. Kilińskiego 14 
tel. 605-54-88-68 

Gabinet Stomatologiczny G. Poleszak  
ul. Piastowska 40 
tel. 837-12-80 

Indywidualna Praktyka Piel ęgniarska B. Świetlik 
ul. B. Chrobrego 9 

Miasto i Gmina Niemcza 

N ZOZ Medi-Cor 
− p.o.z., 
− pielęgniarka środowiskowo-rodzinna, 
− połoŜna środowiskowo-rodzinna. 
ul. Strzelińska 8 
tel. 83-76-015 

Gabinet Stomatologiczny Małgorzata Dzi ęgielewska 
ul. Strzelińska 8 
tel. 605-65-81-53 
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3368 
UCHWAŁA RADY POWIATU Z ĄBKOWICKIEGO 

z dnia 8 września 2005 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przek azywania stypendiów 
na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów 

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

 
 

R o z d z i a ł  l 

Postanowienia wst ępne 

§ 1 

1. Uchwała określa regulamin przyznawania i przekazy-
wania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyj-
nych dla studentów posiadających stałe zameldowa-
nie na terenie powiatu ząbkowickiego. 

2. Stypendia w ramach Działania 2.2 „Wyrównywanie 
szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" 
zawartego w Zintegrowanym Programie Operacyjnym 
Rozwoju Regionalnego, przyznawane są  
w celu podniesienia dostępu do kształcenia dla stu-
dentów pochodzących z obszarów zmarginalizowa-
nych, którzy z powodów materialnych natrafili na ba-
riery w dostępie do kształcenia na poziomie wyŜszym. 

3. W celu wyrównania szans edukacyjnych studentom z 
obszarów zmarginalizowanych przyznawane będą 
stypendia finansowane ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz środków budŜetu pań-
stwa na zasadach, warunkach i w trybie określonym 
niniejszym regulaminem. 

§ 2 

Ujęte w regulaminie formy pomocy oraz kryteria przy-
znawania stypendiów wynikają z: 
1) Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 

Regionalnego (ZPORR) w ramach Działanie 2.2. „Wy-
równywanie szans edukacyjnych poprzez programy 
stypendialne", 

2) Uzupełnienia Programu ZPORR, 
3) Ramowego Planu Realizacji Działania 2.2. przyjętego 

przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego. 

R o z d z i a ł  2 

Zakres i formy pomocy 

§ 3 

1. Stypendia będą przekazywane w formie pienięŜnej na 
cele szczegółowo wymienione w ust. 2 niniejszego 
paragrafu. 

2. Student powinien wydatkować stypendium na całkowi-
te lub częściowe pokrycie: 
1) kosztów zakwaterowania w akademiku lub na 

stancji, 
2) kosztów posiłków w stołówce akademickiej lub 

prowadzonej przez inny podmiot, 
3) kosztów zakupu podręczników do nauki  

w szkołach wyŜszych, 
4) kosztów związanych z dojazdem do i z uczelni 
środkami komunikacji zbiorowej, 

5) opłat za studia w szkole wyŜszej prowadzonej  
w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym i 
eksternistycznym, 

6) innych kosztów wymaganych obligatoryjnie przez 
szkołę wyŜszą, związanych wyłącznie  
z realizacją procesu dydaktycznego. 

R o z d z i a ł  3 

Zasady i warunki przyznawania stypendiów 

§ 4 

1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są studen-
ci, którzy spełniają łącznie następujące kryteria: 
1) posiadają stałe zameldowanie na terenie Powiatu 

Ząbkowickiego, 
2) znajdują się w trudnej sytuacji materialnej (dochód 

rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód oso-
by uczącej się nie przekracza kwoty określonej w 
Ramowym Planie Realizacji Działania 2.2 dla Wo-
jewództwa Dolnośląskiego), 

3) uczą się w szkołach wyŜszych w systemie dzien-
nym, wieczorowym, zaocznym, eksternistycznym. 

2. W przypadku gdy liczba studentów spełniających kry-
teria, określone w ust. 1, jest większa niŜ liczba sty-
pendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo  
w uzyskaniu stypendium mają studenci spełniający w 
kolejności następujące kryteria: 
1) pochodzą z rodzin o najniŜszych dochodach, 
2) zameldowani są na stałe na obszarach zmarginali-

zowanych, 
3) studiują na kierunkach matematyczno-

przyrodniczych i technicznych, 
4) rozpoczynają pierwszy rok studiów. 

3. Stypendium przyznaje się na wniosek studenta. 

R o z d z i a ł  4 

Tryb i zasady rozpatrywania wniosków stypendial-
nych 

§ 5 

1. Warunkiem ubiegania się przez studenta o przyznanie 
stypendium jest: 
1) złoŜenie wniosku o przyznanie stypendium według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały, 

2) dołączenie do wniosku: 
a) oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej 

studenta według wzoru stanowiącego załącznik 
nr 2 do niniejszej uchwały, udokumentowane 
odpowiednimi zaświadczeniami  
o dochodach za rok kalendarzowy poprzedza-
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jący rok złoŜenia przez studenta wniosku o 
przyznanie stypendium, 

b) zaświadczenia z uczelni potwierdzającego sta-
tus studenta, w tym podanie m.in. kierunku i ro-
ku studiów, 

c) kserokopii stosownych zapisów w dowodzie 
osobistym lub zaświadczenia potwierdzającego 
miejsce stałego zameldowania. 

2. Wniosek wraz z dokumentami wymienionymi  
w ust. 1 pkt 2 składa się w Wydziale Oświaty  
Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śl.,  
ul. B. Prusa 5, pokój nr 302 lub przesyła pocztą  
w terminie podanym na stronie internetowej 
www.bip.zabkowicki.powiat.pl. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, podlega rejestracji 
zgodnie z datą wpływu. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, pozostaje bez roz-
patrzenia w przypadku, gdy: 
1) złoŜony został po ustalonym terminie – o czym de-

cyduje data wpływu w Starostwie Powiatowym w 
Ząbkowicach Śl. lub data stempla pocztowego, 

2) nie zawiera kompletu dokumentów, o których mo-
wa w § 5 ust. 1, 

3) wniosek lub załączniki, o których mowa w § 4 ust. 
2, są nieprawidłowo wypełnione, jeŜeli mimo we-
zwania w terminie 7 dni nie zostaną uzupełnione 
braki. 

5. Stypendia przyznaje Zarząd Powiatu Ząbkowickiego 
lub podmiot, któremu Zarząd przekaŜe realizację tego 
zadania. 

§ 6 

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

R o z d z i a ł  5 

Wypłata stypendium 

§ 7 

1. Maksymalna kwota stypendium nie moŜe przekroczyć 
kwoty określonej w dokumentach, o których mowa w § 
2. 

2. Stypendium przyznawane jest od miesiąca paździer-
nika, maksymalnie w 9 ratach. 

3. Wypłaty stypendiów uzaleŜnione są od otrzymania 
środków z funduszy określonych w § 1 ust. 3. 

§ 8 

1. Student traci prawo do otrzymywania stypendium w 
następujących przypadkach: 
1) po otrzymaniu urlopu od zajęć na uczelni, 
2) po skreśleniu z listy studentów. 

2. Student otrzymujący stypendium jest zobowiązany do 
zgłaszania zmian w danych zawartych we wniosku w 
terminie do 14 dni od daty ich wystąpienia. 

§ 9 

Stypendysta zobowiązany jest do przekazywania infor-
macji dotyczących rezultatów udzielonej pomocy stypen-
dialnej, poprzez wypełnianie ankiet ewaluacyjnych. 

R o z d z i a ł  6 

Postanowienia ko ńcowe 

§ 10 

Traci moc uchwała nr XX/141/2004 Rady Powiatu Ząb-
kowickiego z dnia 10 listopada 2004r. w sprawie ustale-
nia regulaminu przyznawania i przekazywania stypen-
diów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studen-
tów. 

§ 11 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 
Ząbkowickiego. 

§ 12 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2005 r. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

JULIUSZ LIPSKI 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady 
Powiatu Z ąbkowickiego z dnia  
8 września 2005 r. (poz. 3368) 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady 
Powiatu Z ąbkowickiego z dnia  
8 września 2005 r. (poz. 3368) 
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Załącznik nr 3 do uchwały Rady 
Powiatu Z ąbkowickiego z dnia  
8 września 2005 r. (poz. 3368) 
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3369 
UCHWAŁA RADY POWIATU Z ĄBKOWICKIEGO  

z dnia 8 września 2005 r. 

w sprawie w sprawie regulaminu przyznawania i przek azywania stypen-
diów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz bud Ŝetu pań-
stwa na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów  szkół ponadgim-
nazjalnych ko ńczących si ę maturą prowadzonych lub dotowanych przez 
Powiat  
                                             Ząbkowicki 

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

 
R o z d z i a ł   l 

Postanowienia wst ępne 
§ 1 

1. Uchwała określa regulamin przyznawania i przekazy-
wania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyj-
nych uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzie-
Ŝy prowadzonych i dotowanych przez Powiat Ząbko-
wicki. 

2. Stypendia w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie 
szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, 
zawartego w Zintegrowanym Programie Operacyjnym 
Rozwoju Regionalnego, przyznawane są  
w celu podniesienia dostępu do kształcenia na pozio-
mie ponadgimnazjalnym w szkołach kończących się 
egzaminem maturalnym dla uczniów pochodzących z 
obszarów wiejskich, którzy z powodów materialnych 
natrafili na bariery utrudniające naukę. 

3. W celu wyrównania szans edukacyjnych uczniom  
z obszarów wiejskich przyznawane będą stypendia fi-
nansowane ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz środków budŜetu państwa na za-
sadach, warunkach i w trybie określonym niniejszym 
regulaminem. 

§ 2 

Ujęte w regulaminie formy pomocy oraz kryteria przy-
znawania stypendiów wynikają z: 
1) Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 

Regionalnego w ramach Działania 2.2. Wyrównywa-
nie szans edukacyjnych poprzez programy stypen-
dialne. 

2) Uzupełnienia Programu ZPORR. 
3) Ramowego Planu Realizacji Działania 2.2. przyjętego 

przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego. 

R o z d z i a ł   2 

Zakres i formy pomocy 
§ 3 

1. Stypendia będą przekazywane na cele szczegółowo 
określone w ust. 2 niniejszego paragrafu w formie: 
1) rzeczowej; 
2) całkowitej lub częściowej refundacji kosztów po-

niesionych wcześniej przez ucznia związanych z 
nauką w danym roku szkolnym; 

2. Stypendia mogą być przeznaczone wyłącznie na po-
krycie kosztów: 
1) zakupu słowników i podręczników do nauki  

w szkołach ponadgimnazjalnych; 

2) związanych z dojazdem do i ze szkoły środkami 
komunikacji zbiorowej; 

3) zakwaterowania w bursie, internacie lub na stancji; 
4) posiłków w stołówce szkoły, internatu lub prowa-

dzonej przez inny podmiot; 
5) innych dodatkowych opłat i wydatków związanych 

z realizowanym przez szkołę procesem dydaktycz-
no-wychowawczym: 
a) strój na zajęcia wychowania fizycznego (dres, 

obuwie sportowe, koszulka, spodenki gimna-
styczne, skarpety), 

b) ksiąŜki słuŜące do nauki (tablice matematycz-
ne, fizyczne i chemiczne, encyklopedie, atlasy, 
lektury szkolne, inne ksiąŜki zalecane przez 
nauczyciela w celu wspomagania szybkiego 
opanowania programu nauczania np. repetyto-
ria wiedzy, opracowania do nauki przedmio-
tów), 

c) ubranie robocze, fartuch ochronny na zajęcia 
praktyczne i zajęcia laboratoryjne, 

d) plecak szkolny, 
e) przybory szkolne (zeszyty, notesy, piórnik, kal-

kulator, przybory do pisania itp.), 
f) multimedialne oprogramowanie związane  

z programem nauczania, 
g) opłaty za bilety wstępu do teatru, kina i mu-

zeum oraz wycieczki tematyczne, jeŜeli zwią-
zane jest to z realizacją programu edukacyjne-
go. 

3. Refundacja kosztów poniesionych przez stypendystę, 
zgodnie z celami określonymi w ust. 2, będzie reali-
zowania po przedłoŜeniu przez ucznia oryginałów fak-
tur potwierdzających poniesione wydatki. 

§ 4 

Decyzję o wyborze celu refundacji, o którym mowa w § 3 
ust. 2, podejmują uczniowie − stypendyści. 

R o z d z i a ł   3 

Zasady i warunki przyznawania stypendium 
§ 5 

1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, 
którzy spełniają łącznie następujące kryteria: 
1) rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkołach 

ponadgimnazjalnych, kończących się maturą,  
z wyłączeniem szkół dla dorosłych; 

2) posiadają stałe zameldowanie na wsi lub  
w miejscowości do 5 tys. mieszkańców lub  
w miejscowości do 20 tyś. mieszkańców, o ile w 
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miejscowości, w której są zameldowani, nie ma 
szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą, 

3) pochodzą z rodzin, których dochód w przeliczeniu 
na osobę albo dochód osoby uczącej się nie prze-
kracza kwoty określonej corocznie w Ramowym 
Planie Realizacji Działania dla Województwa Dol-
nośląskiego. 

2. W przypadku gdy liczba osób spełniających kryteria 
określone w ust. 1 jest większa niŜ liczba stypendiów 
do rozdysponowania, pierwszeństwo  
w uzyskaniu stypendium będą mieli uczniowie speł-
niający łącznie następujące kryteria: 
1) pochodzą z rodzin o najniŜszych dochodach, 
2) rozpoczynaj ą pierwszy rok kształcenia w szkole 

ponadgimnazjalnej , 
3) nie powtarzają klasy, 
4) posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. 

3. Stypendium przyznaje się na okres nie dłuŜszy niŜ 10 
miesięcy danego roku szkolnego. 

R o z d z i a ł   4 

Tryb i zasady rozpatrywania wniosków stypendial-
nych 

§ 6 

1. Warunkiem ubiegania się przez ucznia o przyznanie 
stypendium jest: 
1) złoŜenie w szkole wniosku o przyznanie stypen-

dium, według wzoru stanowiącego załącznik  
nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) dołączenie do wniosku: 
a) oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej 

ucznia według wzoru stanowiącego załącznik nr 
2 do niniejszej uchwały, udokumentowanego 
odpowiednimi zaświadczeniami o dochodach 
za rok kalendarzowy poprzedzający rok złoŜe-
nia wniosku o przyznanie stypendium, 

b) zaświadczenia  właściwego organu gminy po-
twierdzającego miejsce stałego zameldowania 
lub kserokopię dowodu osobistego (potwier-
dzoną za zgodność z oryginałem przez dyrekto-
ra szkoły). 

2. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami naleŜy 
złoŜyć w macierzystej szkole ucznia w terminie, który 
będzie podany na tablicy ogłoszeń w szkole  
i w Starostwie Powiatowym. 

3. Wniosek pozostaje bez rozpatrzenia w przypadku, gdy: 
a) został złoŜony po ustalonym terminie − o czym de-

cyduje data wpływu w szkole, 
b) nie zawiera kompletu dokumentów, o których mo-

wa w ust. 1 pkt 2, 
c) wniosek lub załączniki są nieprawidłowo wypełnio-

ne i mimo wezwania w terminie 7 dni nie uzupeł-
niono braków. 

§ 7 

Uczeń bądź jego rodzice lub opiekunowie prawni oraz 
macierzysta szkoła zostaną zawiadomieni o przyznaniu 
stypendium. Wzór zawiadomienia określa załącznik  
nr 3 do niniejszej uchwały. 

R o z d z i a ł   5 

Wypłata stypendium 

§ 8 

1. Wypłaty stypendiów dokonuje szkoła. 

2. Maksymalna kwota stypendium nie moŜe przekroczyć 
kwoty określonej w dokumentach, o których mowa w § 
2. 

3. Warunkiem wypłaty stypendium jest złoŜenie  
w szkole oryginałów faktur dokumentujących wydatki 
poniesione przez stypendystę. 

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, stypendysta 
zobowiązany jest przedkładać w szkole w terminie 10 
dni od daty ich wystawienia, 

5. Szkoła zobowiązana jest do bieŜącego rozliczania 
przekazanych środków na stypendia w Wydziale Fi-
nansowym Starostwa Powiatowego. 

§ 9 

1. Wypłacania stypendium zaprzestaje się, gdy stypen-
dysta: 
a) przerwał naukę w szkole, 
b) został skreślony z listy uczniów. 

2. Stypendium, wypłacone uczniowi po wystąpieniu zda-
rzeń wymienionych w ust. 1, podlega zwrotowi w ter-
minie 7 dni od dnia wezwania do zwrotu. 

3. Szkoła powiadamia niezwłocznie Zarząd Powiatu  
o utracie prawa do otrzymywania stypendium przez 
stypendystę z powodów określonych w ust. 1. 

4. Prawo do przyznania stypendium przysługuje pierw-
szemu w kolejności uczniowi z listy rezerwowej. 

5. O przyznaniu stypendium w sytuacji, o której mowa w 
ust. 4, uczeń bądź jego rodzice lub opiekunowie 
prawni oraz macierzysta szkoła zostaną zawiadomieni 
w sposób określony w § 7. 

6. Stypendysta, o którym mowa w ust. 4, otrzymuje sty-
pendium od miesiąca przyznania do czerwca danego 
roku szkolnego. 

§ 10 

Stypendysta zobowiązany jest do przekazywania infor-
macji dotyczących rezultatów udzielonej pomocy stypen-
dialnej, poprzez wypełnianie ankiet ewaluacyjnych. 

§ 11 

Wypłaty stypendiów uzaleŜnione są od otrzymania środ-
ków z funduszy określonych w § 1 ust. 3. 

R o z d z i a ł   6 

Postanowienia ko ńcowe 

§ 12 

Traci moc uchwała nr XX/1 40/2004 Rady Powiatu Ząb-
kowickiego z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie regula-
minu przyznawania i przekazywania stypendiów ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budŜetu 
państwa na wyrównywanie szans edukacyjnych dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się matu-
rą prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Ząbko-
wicki. 

§ 13 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 
Ząbkowickiego. 

§ 14 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłosze-
nia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskie-
go, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2005 r. 
 

PRZEWODNICZACY RADY 
 

JULIUSZ LIPSKI 
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3370 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA 

z dnia 29 czerwca 2005 r. 

w sprawie lokalizacji targowiska na terenie Miasta Chojnowa oraz ustalenia 
regulaminu targowiska 

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Na terenie miasta Chojnowa ustala się następującą loka-
lizację targowiska: 
a) targowisko miejskie połoŜone w Chojnowie przy  

ul. Grodzkiej 15 na nieruchomości oznaczonej w ope-
racie ewidencji gruntów na działkach nr 271/2, 271/3, 
271/4, 271/7 o powierzchni 1.869 m2 oraz na terenie 
przyległym działka nr 271/6 o powierzchni 1.402 m2, 

b) nadzór nad prowadzeniem targowiska sprawuje Bur-
mistrz Miasta Chojnowa, 

c) targowisko prowadzi przedsiębiorca lub jednostka 
organizacyjna na zasadach określonych w umowie  
o prowadzenie targowiska, zawartej z Gminą. 

§ 2 

Uchwala się regulamin obowiązujący na targowisku,  
o którym mowa w § 1, w brzmieniu: 
1. Targowisko czynne jest w dniach od poniedziałku do 

soboty w godzinach od 600 do 1800. 
2. Uprawnionymi do wykonywania handlu na targowisku 

są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki orga-
nizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. 

3. SprzedaŜ na terenie targowiska odbywać się moŜe 
tylko w wyznaczonych do tego celu miejscach na za-
sadach określonych prawem i niniejszym regulami-
nem. 

4. SprzedaŜ z kiosków i pawilonów handlowych moŜe 
się odbywać po wcześniejszym zawarciu z Burmi-
strzem Miasta Chojnowa umowy dzierŜawy terenu 
pod te obiekty. 

5. Osoby dokonujące sprzedaŜy na targowisku zobowią-
zane są do posiadania przy sobie dokumentów 
stwierdzających toŜsamość oraz innych dokumentów 
umoŜliwiających określenie legalności ich działalności 
handlowej. 

6. Ilekroć w przepisach Regulaminu jest mowa o: 
a) stoisku handlowym – rozumie się przez to pawilon, 

kiosk, kontener, stół itp. urządzenie słuŜące do 
przechowywania, eksponowania i sprzedawania 
towarów oraz świadczenia usług na targowisku, 

b) miejscu sprzedaŜy – rozumie się przez to wydzie-
loną powierzchnię wraz ze stoiskiem handlowym 
lub samą powierzchnię sprzedaŜy na targowisku, 

c) sprzedawcy – rozumie się przez to sprzedawcę  
i osobę świadczącą usługi na targowisku, 

d) opłacie targowej – rozumie się przez to opłatę tar-
gową określoną uchwałą Rady Miejskiej Chojnowa 
dotyczącą określenia wysokości dziennych stawek 
opłaty targowej, 

e) prowadzącym targowisko – rozumie się przez to 
osobę fizyczną, prawną lub inną jednostkę organi-

zacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, wy-
braną do prowadzenia targowiska, 

f) naleŜności – rozumie się przez to wszystkie opłaty 
pobierane przez prowadzącego targowisko, z wy-
jątkiem opłaty targowej. 

§ 3 

Na targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary 
z wyjątkiem : 
a) napojów alkoholowych, 
b) broni, amunicji, materiałów pirotechnicznych i wybu-

chowych, 
c) kamieni i metali szlachetnych oraz przedmiotów  

z nich sporządzonych, zagranicznych banknotów  
i monet, papierów wartościowych, 

d) nafty, benzyny, spirytusu, denaturatu skaŜonego, 
trucizn, środków leczniczych, 

e) innych artykułów, których sprzedaŜ jest zabroniona na 
podstawie odrębnych przepisów. 

§ 4 

Na targowisku zabrania się: 
a) spoŜywania napojów alkoholowych i uŜywania innych 
środków odurzających, 

b) organizowania i prowadzenia gier hazardowych, 
c) naruszania przepisów budowlanych, sanitarnych  

i przeciwpoŜarowych, 
d) samowolnej zmiany usytuowania stoiska handlowego 

i wydzielonej powierzchni sprzedaŜy oraz zmiany i 
zamiany wyznaczonego miejsca sprzedaŜy, 

e) składowania i sprzedaŜy towarów na ciągach komuni-
kacyjnych (nie dotyczy to miejsc sprzedaŜy okazjo-
nalnej wyznaczonych przez prowadzącego targowi-
sko), 

f) prowadzenia sprzedaŜy towarów w drodze publicz-
nych losowań lub przetargów (z wyjątkiem losów lote-
rii ksiąŜkowej). 

§ 5 

Sprzedawcy na targowisku zobowiązani są do: 
a) przestrzegania regulaminu targowiska, przepisów 

przeciwpoŜarowych, sanitarno-higienicznych, 
b) dbania o utrzymanie miejsca wyznaczonego do 

sprzedaŜy w naleŜytym stanie porządkowym i czysto-
ści, 

c) wniesienia dziennej opłaty targowej i uzyskania do-
wodu jej wpłaty, 

d) zachowania dowodu wniesienia opłaty targowej do 
momentu opuszczenia targowiska oraz okazywania 
go podczas kontroli osobom kontrolującym, 

e) dokonywania sprzedaŜy na miejscu wyznaczonym 
przez prowadzącego targowisko, a w przypadku 
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sprzedaŜy prowadzonej w punktach stałych (kioskach) 
w miejscach wyznaczonych przez miasto, 

f) umieszczania na towarach, wystawionych do sprze-
daŜy, ceny w sposób zapewniający prostą  
i niebudzącą wątpliwości informację o ich wysokości, 

g) uŜywania do waŜenia lub mierzenia sprzedawanych 
towarów wyłącznie jednostek miar obowiązujących w 
obrocie towarowym, tj. metr, kilogram, litr i ich po-
chodne, 

h) uŜywania narzędzi pomiarowych posiadających waŜ-
ną cechę legalizacji, ustawionych lub uŜytkowanych w 
taki sposób, aby kupujący mieli moŜliwość stwierdze-
nia prawidłowości i rzetelności waŜenia i mierzenia, 

i) oznaczenia punktu sprzedaŜy imieniem i nazwiskiem 
lub nazwą firmy oraz sprzedawanych artykułów w 
sposób przewidziany przepisami prawa. 

§ 6 

Do zadań prowadzącego targowisko naleŜy : 
a) pobieranie osobiście lub przez osobę wyznaczoną 

(inkasenta) dziennej opłaty targowej, za pokwitowa-
niem na drukach ścisłego zarachowania, 

b) wyznaczanie miejsc sprzedaŜy na targowisku, 
c) kontrolowanie czy sprzedający posiadają dowód uisz-

czenia opłaty targowej i dowód uiszczenia innych na-
leŜności z tytułu prowadzenia handlu targowiskowego, 

d) informowanie właściwych słuŜb i inspekcji o przypad-
kach łamania prawa na targowisku, 

e) bieŜące konserwowanie i utrzymanie w sprawności 
infrastruktury targowiska, 

f) ustalanie wysokości opłat za urządzenia oraz czynno-
ści i usługi ułatwiające działalność handlową na tar-
gowisku, które zatwierdza Burmistrz Miasta Chojno-
wa, 

g) umieszczanie – w miejscu – ogólnie dostępnym – 
aktualnych dokumentów: 
– regulaminu targowiska, 
– uchwał Rady Miejskiej Chojnowa ustalającej wyso-

kość dziennych stawek opłaty targowej, 
– cennika naleŜności za urządzenia oraz czynności i 

usługi, 
h) bieŜące wykonywanie innych czynności wiąŜących się 

z prowadzeniem targowiska, których zakres określa 
Burmistrz Miasta Chojnowa,  

i) bieŜące utrzymanie porządku na terenie targowiska, 
zgodnie z zawartą umową. 

§ 7 

1. Wszystkie spory między sprzedającymi rozstrzyga, w 
zakresie swoich kompetencji, prowadzący targowisko, 
a między prowadzącym targowisko i handlującymi – 
Burmistrz Miasta Chojnowa, z wyjątkiem spraw regu-
lowanych umowami cywilno-prawnymi. 

2. Sprzedającym przysługuje prawo wnoszenia skarg na 
działalność prowadzącego targowisko oraz wniosków 
dotyczących funkcjonowania targowiska. KsiąŜka 
skarg i wniosków znajduje się u prowadzącego targo-
wisko. 

§ 8 

Targowisko winno posiadać tablicę informacyjną określa-
jącą: 
a) nazwę targowiska i jego adres, 
b) dni i godziny handlu, 
c) imię i nazwisko, nazwę prowadzącego targowisko, 

jego adres i telefon. 

§ 9 

Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu 
powoduje zastosowanie środków prawno-
administracyjnych. 

§ 10 

Traci moc uchwała nr XI/47/90 Rady Narodowej Miasta i 
Gminy w Chojnowie z dnia 28 lutego 1990 r. w sprawie 
ustalenia regulaminu targowiska w Chojnowie. 

§ 11 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Chojnowa. 

§ 12 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości 
poprzez rozplakatowanie w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Chojnowie, na targowisku miejskim i ogłoszeniu w 
Gazecie Chojnowskiej. 
 
 
 

WICEPRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
MACIEJ CIEŚLA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3371 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM 

z dnia 25 lipca 2005 r. 

w sprawie uchwalenia planu miejscowego zagospodarow ania przestrzenn e-
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go poło Ŝonego we wsi Stronie Śląskie (działka nr 71) – Gmina Stronie Ślą-
skie 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 
z 2001 r.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi 
zmianami) oraz w związku z uchwałą nr XVIII/197/04 w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoŜonego we 
wsi Stronie Śl.– gmina Stronie Śl. Dz. Nr 71 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z 
dnia 26 kwietnia 2003 r. Rada Miejska w Stroniu Śląskim postanawia, co nastę-
puje: 

 
 

§ 1 

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego terenu połoŜonego we wsi Stronie Śląskie 
(działka nr 71) – Gmina Stronie Śląskie. 

2. Ustalenia planu stanowią: 
1) niniejsza uchwała, 
2) rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik 

graficzny do niniejszej uchwały, oznaczenia gra-
ficzne występujące na rysunku planu są obowiązu-
jącymi ustaleniami. 

3. Niniejsza uchwała zawiera rozstrzygnięcia z art. 20 
ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym: 
1) o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu; 
2) o sposobie realizacji zapisanych w planie inwesty-

cji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale-
Ŝą do zadań własnych gminy; 

3) o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami 
o finansach publicznych. 

R o z d z i a ł  I 

Przepisy ogólne 

§ 2 

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:  
1) realizacja zamierzeń gminy w zakresie tworzenia wa-

runków dla powstawania nowych podmiotów gospo-
darczych; 

2) umoŜliwienie realizacji zamierzeń zgodnie z upraw-
nieniami inwestora do zagospodarowania terenu, do 
którego posiada tytuł prawny; 

3) ochrona interesu publicznego w szczególności w za-
kresie spełnienia wymogów wynikających z potrzeby 
ochrony środowiska oraz prawidłowego gospodaro-
wania zasobami przyrody; 

4) uporządkowanie struktury funkcjonalno-przestrzennej 
całości obszaru w granicach miejscowego planu; 

5) zapewnienie przestrzennych, technicznych i tereno-
wo-prawnych warunków rozbudowy układu komunika-
cyjnego oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicz-
nej. 

§ 3 

Przedmiot ustaleń planu obejmuje: 
1) Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 

tereny o róŜnym przeznaczeniu lub róŜnych zasa-
dach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych; 

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

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów 
górniczych, a takŜe naraŜonych na niebezpieczeń-
stwo powodzi oraz zagroŜonych osuwaniem się mas 
ziemnych; 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości objętych planem miejscowym; 

9) szczegółowe warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uŜytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy; 

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

11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i uŜytkowania terenów; 

12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się 
opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4. 

§ 4 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 
1) uchwale  – naleŜy przez to rozumieć niniejszą 

uchwałę; 
2) planie  – naleŜy przez to rozumieć plan miejscowy 

zagospodarowania przestrzennego terenu połoŜo-
nego we wsi Stronie Śląskie (działka nr 71) – Gmina 
Stronie Śląskie; 

3) przepisach szczególnych  – naleŜy przez to rozu-
mieć odpowiednie przepisy ustaw wraz z aktami wy-
konawczymi; 

4) rysunek planu  – naleŜy przez to rozumieć graficzny 
zapis planu przedstawiony na mapie sytuacyjno-
wysokościowej w skali 1:1000 stanowiący załącznik 
do niniejszej uchwały; 

5) terenie  – naleŜy przez to rozumieć teren o określo-
nym w miejscowym planie przeznaczeniu podsta-
wowym lub dopuszczalnym, zawarty w granicach li-
nii rozgraniczających wyznaczonych na rysunku 
miejscowego planu oraz oznaczony stosownym nu-
merem i symbolem literowym, na którym obowiązują 
te same ustalenia miejscowego planu; 

6) przeznaczeniu podstawowym terenu  – naleŜy 
przez to rozumieć podstawowe funkcje, pod które 
przeznacza się ograniczony liniami rozgraniczają-
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cymi i oznaczony odpowiednim symbolem teren na 
rysunku planu; 

7) przeznaczeniu dopuszczalnym ternu  – naleŜy 
przez to rozumieć przeznaczenie inne niŜ podsta-
wowe, które moŜe być wprowadzone na części tere-
nu określonego w pkt 5, jeŜeli takie jest zapotrzebo-
wanie rynkowe lub społeczne; 

8) urządzeniach towarzysz ących  – naleŜy przez to 
rozumieć obiekty technicznego wyposaŜenia, dojaz-
dy i dojścia, parkingi i garaŜe oraz inne urządzenia 
pełniące słuŜebną rolę wobec przeznaczenia pod-
stawowego lub dopuszczalnego wyznaczonego te-
renu; 

9) przestrzeni publicznej  – naleŜy przez to rozumieć 
tereny w obrębie ściśle określonych linii rozgranicza-
jących ulic, placów, wydzielonych ciągów pieszo-
jezdnych, ścieŜek rowerowych i innych urządzeń 
powszechnie dostępnych lub określonych za do-
stępne przez samorządne władze miejskie lub orga-
ny administracji rządowej; 

10) odległo ści i strefy ogranicze ń zabudowy  – naleŜy 
przez to rozumieć ograniczenia wywołane obecno-
ścią lub działaniem istniejącego lub projektowanego 
przeznaczenia terenu, urządzeń i sieci technicznych, 
dróg i ulic, wymagających zachowania odległości od 
innych funkcji lub urządzeń, stosownie do wymaga-
nych standardów technicznych; 

11) zabudowie mieszkalno-pensjonatowej  – naleŜy 
przez to rozumieć budynek mieszkalny z funkcją 
pensjonatową z niezbędnymi usługami związanymi z 
tą funkcją oraz pomieszczeniami gospodarczymi i 
garaŜami.  

§ 5 

Ustalenia formalno-prawne 

Uchwalony plan miejscowy zagospodarowania prze-
strzennego terenu połoŜonego we wsi Stronie Śląskie 
(działka nr 71) – Gmina Stronie Śląskie jest obowiązują-
cym przepisem gminnym w zakresie kształtowania i pro-
wadzenia polityki przestrzennej, który określa przezna-
czenie terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publiczne-
go oraz sposób zagospodarowania i warunki zabudowy 
terenu. 

§ 6 

Przeznaczenie terenów 

1. Dla terenów wyznaczonych w planie miejscowym 
ściśle określonymi liniami rozgraniczającymi ustala się 
przeznaczenie podstawowe, a w uzasadnionych przy-
padkach przeznaczenie dopuszczalne w następują-
cym zróŜnicowaniu: 
1) MN – tereny zabudowy mieszkalno-pensjonatowej, 
2) KD, KX  – tereny komunikacji. 

2. Ustalenia szczegółowe w zakresie poszczególnych 
terenów z uwzględnieniem powyŜszych symboli lite-
rowych oraz podziału numerycznego zawarte są w § 7 
niniejszej uchwały. Przyjęte oznaczenia są spójne z 
rysunkiem planu miejscowego. Dla przestrzeni pu-
blicznej w zakresie komunikacji ustalenia szczegóło-
we zawarte są w § 9 niniejszej uchwały. 

3. Istniejąca oraz projektowana zabudowa realizowana 
w obrębie poszczególnych trenów wydzielonych w 
miejscowym planie nie moŜe w Ŝadnym przypadku 
oddziaływać znacząco na środowisko. 

4. Nie dopuszcza się realizacji zabudowy mieszkaniowej 
w obrębie terenów o innym przeznaczeniu podstawo-
wym lub dopuszczalnym. 

5. Tereny przewidziane do nowego przeznaczenia, do 
czasu jego realizacji mogą być uŜytkowane w sposób 
dotychczasowy, pod warunkiem ich udostępnienia dla 
wykonania dojazdów i uzbrojenia, w zakresie wynika-
jącym z ustaleń planu miejscowego. 

R o z d z i a ł  II 

Przepisy odr ębne 

§ 7 

Dla obszaru objętego panem miejscowym ustala się na-
stępujące przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne dla 
poszczególnych terenów: 
1) 1MNP, 2MNP – tereny zabudowy mieszkalno-

pensjonatowej, 
2) KD – ulice dojazdowe, 
3) KX – ciąg pieszo-jezdny. 

§ 8 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania  
zabudowy 

Teren  1MNP, 2MNP: 
1) ustala się jako przeznaczenie podstawowe zabudo-

wę mieszkalno-pensjonatową; 
2) ustala się jako przeznaczenie dopuszczalne usługi 

związane z funkcją podstawową zlokalizowane  
w parterach budynków; 

3) granice projektowanych działek określa rysunek pla-
nu; 

4) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy 
określa rysunek planu; 

5) orientacyjne usytuowanie projektowanej zabudowy 
określa rysunek planu; 

6) ustala się max. wysokość zabudowy 2 pełne kondy-
gnacje nadziemne z poddaszem uŜytkowym  
z moŜliwością podpiwniczenia do wysokości wynika-
jącej z konfiguracji terenu; 

7) dachy strome dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 
połaci pod takim samym kontem 35°–45°. Główne 
połacie dachu w jednym obiekcie budowlanym mu-
szą mieć jednakowy spadek. Pokrycie dachu da-
chówką ceramiczną lub materiałami dachówkopo-
dobnymi. Podstawowy układ kalenicowy określa ry-
sunek planu; 

8) architektura obiektów winna być inspirowana zabu-
dową charakterystyczną dla budownictwa Kotliny 
Kłodzkiej lub dobrą architekturą współczesną 
wkomponowaną w otaczający krajobraz. Projekto-
wane obiekty gabarytami, charakterem, formą archi-
tektoniczną, materiałem i detalem architektury winny 
nawiązywać do architektury regionalnej  
i historycznej zabudowy wsi; 

9) garaŜe naleŜy projektować jako wbudowane  
w budynkach lub powiązane z nimi kubaturowo; 

10) maksymalny wskaźnik zabudowy działki do 30%; 
11) dojazd i dojście do działek od projektowanych dróg 

dojazdowych KD; 
12) na działkach naleŜy przewidzieć pojemniki na odpa-

dy bytowe; 
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13) dopuszcza się w określonych przypadkach moŜli-
wość łączenia działek z zachowaniem warunków 
podanych w punktach j.w.; 

14) miejsca postojowe dla samochodów mieszkańców 
pensjonatów w granicach poszczególnych działek. 

§ 9 

Zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 
1) Projektowaną zabudowę mieszkalno-pensjonatową 

obsługiwać będzie projektowana ulica dojazdowa KD 
jako przedłuŜenie ulicy 04KD. Ulica KD włączona bę-
dzie do głównej osi komunikacyjnej, tj. ulicy 01KD i 
drogi gospodarczej KG nr ew. 74. Dojazd do działki nr 
4 zabezpieczono dodatkowo ciągiem pieszo-jezdnym 
KX. 

2) Ulica KD: 
a) linie rozgraniczające ulicy – 10 m, 
b) szerokość jezdni – 6 m, 
c) obustronne chodniki – 2 m z pasem zieleni izola-

cyjnej. 
3) Ciąg pieszo-jezdny: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – 4,5 m. 

§ 10 

Ustalenia w zakresie uzbrojenia terenu 

1. W zakresie zaopatrzenia w wodę z ujęć własnych 
(studnie głębinowe wody podziemnej) po uzyskaniu 
stosownych zezwoleń wynikających z przepisów 
szczególnych. Docelowo po wybudowaniu wodociągu, 
z sieci miejscowej. 

2. W zakresie odprowadzania i unieszkodliwiania ście-
ków sanitarnych ustala się odprowadzanie ścieków do 
kolektora Ø200 PCV biegnącego w ciągu drogi woje-
wódzkiej nr 393 na warunkach określonych przez wła-
ściciela sieci. 

3. W zakresie odprowadzania wód deszczowych do 
istniejących przydroŜnych rowów melioracyjnych. 

4. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną z pro-
jektowanej stacji transformatorowej z dowiązaniem 20 
kV od linii L-882 i obwodami niskiego napięcia na wa-
runkach określonych przez właściciela sieci. 

5. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną z lokal-
nych źródeł przy wykorzystaniu ekologicznych czynni-
ków grzewczych takich jak: paliwa płynne lub elek-
tryczne o niskim stopniu emisji zanieczyszczeń. 

6. Wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie zaopa-
trzenia w wodę, energię elektryczną, odprowadzanie 
ścieków oraz lokalizację innych urządzeń technicz-
nych wymagają uzyskania warunków technicznych od 
właściwych dysponentów sieci. 

7. Wszelkie obiekty infrastruktury technicznej, a w 
szczególności wod.-kan., elektryczne, ciepłownicze 
naleŜy realizować zgodnie z opracowaniami rozwoju 
gminnej infrastruktury technicznej. 

8. Sieci infrastruktury technicznej powinny być w miarę 
moŜliwości prowadzone poza terenami przeznaczo-
nymi na cele publiczne – w liniach rozgraniczających 
drogi. 

§ 11 

Ustalenia w zakresie ochrony środowiska naturalne-
go 

1. Teren objęty planem miejscowym leŜy w granicach 
ŚnieŜnickiego Parku Krajobrazowego. 

2. Realizacja projektowanego zespołu mieszkalno-
pensjonatowego nie moŜe naruszać zasad ochrony 
środowiska naturalnego obowiązujących dla tych 
chronionych obszarów, ani pogorszyć stanu lub 
uszczuplić jego zasobów i walorów. 

3. Celem ochrony środowiska, gleby, wód powierzch-
niowych i wgłębnych przed zanieczyszczeniami nale-
Ŝy: 
1) drogi dojazdowe, chodniki, parkingi i place wyko-

nać jako utwardzone, 
2) gospodarkę ściekową oraz odprowadzenie wód 

opadowych rozwiązać w sposób określony  
w § 10, 

3) gospodarkę cieplną rozwiązać w sposób określony 
w § 10, 

4) bezwzględnie zachować istniejący na działkach 
starodrzew oznaczony na rysunku planu, 

5) na odpady stałe przewidzieć kontenerowe zbiorniki 
odpadów. Wywóz odpadów na zasadach umowy 
ze słuŜbą komunalną, 

6) tereny wszystkich działek zagospodarować ziele-
nią ozdobną i uŜytkową niską i średnio-wysoką, 

7) Odprowadzenie wód deszczowych z placów  
i parkingów winno odbywać się za pośrednictwem 
urządzeń zabezpieczających (separatory smarów i 
benzyn) przed przenikaniem związków ropopo-
chodnych do gleby. 

§ 12 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej słuŜą-
ce zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców 
stanowią zadania własne Gminy. 

2. Wykaz zadań własnych zapisanych w planie: 
1) Budowa drogi oznaczonej na rysunku planu sym-

bolem KD do parametrów określonych ustaleniami 
planu 

2) Budowa ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego na 
rysunku planu symbolem KX do parametrów okre-
ślonych ustaleniami planu  

3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wg ustaleń pla-
nu. 

3. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŜą do 
zadań własnych Gminy: 
1) w oparciu o obowiązujące przepisy m.in. Prawo 

zamówień publicznych, itp. 
2) w oparciu o przepisy branŜowe, 
3) etapowanie realizacji poszczególnych zadań w 

oparciu o: 
– wieloletni plan inwestycyjny Gminy, 
– wieloletni plan finansowy Gminy. 

4. MoŜliwe zasady finansowania zapisanych w planie 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
naleŜą do zadań własnych Gminy, zgodnie  
z przepisami o finansach publicznych : 
1) z budŜetu Gminy zgodnie z uchwałą budŜetową, 
2) z kredytów i poŜyczek, 
3) z obligacji komunalnych, 
4) z udziału inwestorów zewnętrznych na podstawie 

odrębnych porozumień, 
5) ze środków pomocowych UE, 
6) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, 
7) z innych źródeł. 
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§ 13 

Rozstrzygni ęcie o sposobie rozpatrzenia uwag  
wniesionych do projektu planu miejscowego 

Na podstawie wykazu sporządzonego przez Burmistrza 
Miasta i załączonego do dokumentacji planistycznej  
w sprawie braku uwag do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wyłoŜonego do pu-
blicznego wglądu wraz z prognozą skutków wpływu usta-
leń planu na środowisko, nie rozstrzyga się o sposobie 
ich rozpatrzenia. 

§ 14 

Ustalenia ko ńcowe 

1. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 oraz art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym ustala się jednorazową opłatę od wzrostu warto-
ści nieruchomości w wysokości 8%. 

2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmi-
strzowi Stronia Śląskiego. 

3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 30 dni od daty 
jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Dolnośląskiego. 

 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
RYSZARD SULIŃSKI 
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Załącznik do uchwały Rady Miejskiej 
w Stroniu Śląskim z dnia 25 lipca 
2005 r. (poz. 3371) 
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3372 
UCHWAŁA RADY MIASTA ZGORZELEC 

z dnia 30 sierpnia 2005 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy 

 Działając 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, zm. z 2002 r. Nr 
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, 
poz. 1759) Rada Miasta Zgorzelec uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Nadaje się nazwę „ALEJA 1 PUŁKU CHEMICZNEGO”  
ulicy połoŜonej w Zgorzelcu przy ul. Orzeszkowej, ozna-
czonej w ewidencji gruntów jako działki nr 2/310  
i 2/313, (Obr. X, AM – 5) stanowiące drogę. 

§ 2 

Realizację uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Zgorzelec. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od jej ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 

 
PRZEWODNICZĄCY RADY 

 
MAREK WOLANIN 

 
 
 
 
 
 

3373 
UCHWAŁA RADY MIASTA ZGORZELEC 

z dnia 30 sierpnia 2005 r. 

w sprawie zmiany statutu Miejskiego O środka Pomocy Społecznej  
w Zgorzelcu 

 Działając na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. 
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, 
poz. 1759) Rada Miasta Zgorzelec uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale Rady Miasta Zgorzelec nr 195/04 z dnia 30 
czerwca 2004 r. w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Zgorzelcu opublikowanej w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 148, 
poz. 2573 z dnia 12 sierpnia 2004 r. wprowadza się na-
stępujące zmiany: 
1) w § 1 dodaje się pkt 8 o treści: „ustawa z dnia  

22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłuŜników 
alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U z 
2005 r.  Nr 86, poz. 732); 

2) w § 6 dodaje się pkt 4 o treści: „w zakresie zaliczek 
alimentacyjnych – ustawa o postępowaniu wobec 
dłuŜników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyj-
nej”; 

3) w § 8 dodaje się pkt 4 o treści: „środki na realizację i 
obsługę zadań w zakresie wypłaty zaliczek alimenta-
cyjnych zapewnia budŜet państwa.” 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Zgorzelec. 

§ 3 

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

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

MAREK WOLANIN 
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3374 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM 

z dnia 5 września 2005 r. 

w sprawie zmian w Statucie Gminy Stronie Śląskie 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada 
Miejska w Stroniu Śląskim uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr V/38/03 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z 
dnia 24 lutego 2003 roku w sprawie statutu Gminy Stro-
nie Śląskie wprowadza się następujące zmiany: 
1. w załączniku do uchwały nr N//38/03 Rady Miejskiej w 

Stroniu Śląskim z dnia 24 lutego 2003 roku w sprawie 
statutu Gminy Stronie Śląskie wprowadza się nastę-
pujące zmiany: 
a) § 39 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Inicjatywa uchwałodawcza naleŜy do: 
− Burmistrza, 
− komisji Rady Miejskiej, 
− co najmniej 3 radnych, 
− co najmniej 15 mieszkańców Gminy Stronie 
Śląskie uprawnionych do głosowania”, 

b) § 39 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„Występujący z inicjatywą uchwałodawczą składają 
na ręce Przewodniczącego Rady, najpóźniej na 14 
dni przed sesją, pisemny projekt uchwały oraz 
wskazują jego sprawozdawcę”, 

c) dodaje się w § 39 ust. 2a w brzmieniu: 
„Przedkładany projekt uchwały powinien zawierać: 
1) część nagłówkową zawierającą nazwę aktu, 

propozycję daty podjęcia, nazwę organu, który 
go firmuje i przedmiot unormowania, 

2) podstawę prawną, zgodnie z którą organ upo-
waŜniony jest do podjęcia uchwały, 

3) przepisy dotyczące przedmiotu uchwały ujęte w 
paragrafy, ustępy punkty w następującej kolej-
ności: 
− przepisy ogólne (wspólne dla pozostałych 

postanowień uchwały, wyjaśnienie pojęć 
uŜytych w uchwale), 

− przepisy szczegółowe (zawierające roz-
strzygnięcia merytoryczne), 

− przepisy przejściowe i końcowe (wskazujące 
odpowiedzialnych za wykonanie uchwały, 
dotyczące uchylenia dotychczas obowiązu-
jących przepisów, a takŜe sposobu ogłosze-
nia uchwały i inne), 

− termin wejścia w Ŝycie, względnie obowią-
zywania”. 

2. W załączniku nr 3 do Statutu Gminy Stronie Śląskie − 
Regulamin obrad Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim − 
przyjętego uchwałą nr V/38/03 Rady Miejskiej w Stro-
niu Śląskim z dnia 24 lutego 2003 roku w sprawie sta-
tutu Gminy Stronie Śląskie wprowadza się następują-
ce zmiany: 
a) § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Głosowanie jawne odbywa się: 
1) poprzez podniesienie ręki, 
2) poprzez oświadczenie radnego (głosowanie 

imienne)”, 
b) dodaje się ust. 3 w § 9 w brzmieniu: 

„Głosowanie imienne przeprowadza się na Ŝądanie 
co najmniej 1/5 ustawowego składu Rady w kaŜdej 
sprawie niezastrzeŜonej do głosowania tajnego”. 

c) dodaje się ust. 4 w § 9 w brzmieniu: 
„Głosowanie jawne imienne odbywa się w sposób 
następujący: Przewodniczący obrad odczytuje ko-
lejno nazwiska radnych z listy obecności, a kaŜdy 
wezwany do głosowania radny wypowiada słowo: 
„za”, albo „przeciw”, albo „wstrzymuję się”, 

d) dodaje się ust. 5 w § 9 w brzmieniu: 
„Liczenie głosów naleŜy do obowiązków wiceprze-
wodniczącego Rady”. 

e) dodaje się ust. 6 w § 9 w brzmieniu: 
„Głosowanie imienne podlega dokładnemu zapisa-
niu w protokole z sesji”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia 
Śląskiego. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia. 

§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
RYSZARD SULIŃSKI
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MI ĘDZYLESIU  

z dnia 6 września 2005 r. 

w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Mi ędzylesie 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), 
Rada Miejska w Międzylesiu uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr VI/39/03 Rady Miejskiej w Międzylesiu  
z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu 
Miasta i Gminy Międzylesie, wprowadza się następujące 
zmiany: 
1. W § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Rada obraduje na sesjach, zwoływanych przez 
Przewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej 
niŜ raz na kwartał.” 

2. W § 42 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Na podstawie mianowania zatrudniani są kierow-

nicy gminnych jednostek organizacyjnych  
o statusie zakładu budŜetowego.” 

3. W § 42 dotychczasowy ust. 4 otrzymuje oznaczenie 
„ust. 5”. 
4. W § 51 dodaje się ust. 3 o treści: 
„3. Zwrot kosztów o których mowa w ust. 2, dotyczy 

równieŜ innych, uzasadnionych przejazdów słuŜ-
bowych do siedziby Gminy.” 

5. Załącznik nr 2 do Statutu Gminy – Wykaz jednostek 
organizacyjnych Gminy Międzylesie, otrzymuje 
brzmienie: 

 
Załącznik nr 2 do Statutu 
Miasta i Gminy Mi ędzyle-
sie 

 
Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Mi ędzylesie 

1. Zakłady bud Ŝetowe: 
1) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

ul. Plac Wolności 16 
57-530 Międzylesie. 

2) Samorządowe Przedszkole w Międzylesiu 
ul. Wojska Polskiego 25 
57-530 Międzylesie. 

2. Jednostki bud Ŝetowe: 
1) Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu 

Pl. Wolności 1 
57-530 Międzylesie. 

2) Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzylesiu 
ul. Sobieskiego 4 
57-530 Międzylesie. 

3) Zespół Szkół w Międzylesiu 
ul. Bolesława Chrobrego 2 
57-530 Międzylesie. 

4) Zespół Szkolno-Przedszkolny 
im Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie 
ul. Kolejowa 10 
57-522 Domaszków. 

5) Samorządowe Gimnazjum nr 2 w Domaszkowie 
ul. Międzyleska 33 
57-522 Domaszków. 

6) Samorządowa Szkoła Podstawowa  im. Janusza 
Kusocińskiego w Goworowie 
Goworów 17 
57-530 Międzylesie. 

7) Samorządowa Szkoła Podstawowa w Długopolu 
Górnym 
Długopole Górne nr 79 
57-520 Długopole Zdrój. 

3. Instytucje Kultury: 
1) Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzylesiu 

ul. Plac Wolności 15 
57-530 Międzylesie. 

2) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Międzylesie 
ul. Wojska Polskiego 11 
57-530 Międzylesie. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i 
Gminy Międzylesie. 

§ 3 

Uchwala podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w Ŝycie  
w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, ponadto zostaje 
wyłoŜona do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu,  
o czym powiadamia się mieszkańców przez informacje 
na tablicach ogłoszeń. 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
JERZY MARCINEK 
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3376 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE 

z dnia 8 września 2005 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr VIII/49/2003 Rady Miejs kiej w Twardogórze 
z dnia 18 czerwca 2 003 roku w sprawie wieloletniego programu 
          gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gmin y Twardogóra 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 
7 i art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw 
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. 
U. Nr 71, poz. 733 ze zmianami) Rada Miejska 
w Twardogórze uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Zmienia się uchwałę nr VIII/49/2003 Rady Miejskiej  
w Twardogórze z dnia 18 czerwca 2003 roku w sprawie 
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Gminy Twardogóra w ten sposób Ŝe załącznik 
nr 1 do uchwały „Propozycja wydzielenia z mieszkanio-
wego zasobu gminy Twardogóra lokali socjalnych” 
otrzymuje brzmienie w wersji stanowiącej załącznik  nr 1 
do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i 
Gminy Twardogóra. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłosze-
nia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskie-
go. 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
STANISŁAW ADAMSKI 

 
 

Załącznik nr 1 do uchwały Rady 
Miejskiej w Twardogórze z dnia  
8 września 2005 r. (poz. 3376)  

 
WYKAZ LOKALI SOCJALNYCH 

 
 

Lp. Adres lokalu Pow. lokalu w m2 WyposaŜenie lokalu Uwagi 
1 2 3 4 5 

  1. ul. Dąbrowskiego 10 a 
Twardogóra 

18,30 zlew, b/wc, b/łaz.  

  2. ul. Długa 11/1 
Twardogóra 

13,80 zlew, b/wc, b/łaz.  

  3. ul. Długa 32/2 
Twardogóra 

19,80 zlew, b/wc, b/łaz. 
I piętro 

 

  4. Drągów 11/3 16,10 b/urządzeń wod.-kan.  
  5. ul. Gdańska 5/8 

Twardogóra 
6,00 b/urządzeń wod.-kan.  

  6. Grabowno Wlk. 115/1 14,82 zlew, b/wc, b/łaz.  
  7. ul. Krzywoustego 3/1 

Twardogóra 
34,70 zlew, b/wc, b/łaz. Stan tech. budynku 

  8. ul. Krzywoustego 3/2 
Twardogóra 

34,30 zlew, b/wc, b/łaz.  

  9. ul. Młyńska8a/1 
Twardogóra 

18,30 łazienka, wc, 
I piętro 

 

10. ul. Młyńska8a/2 
Twardogóra 

14,10 łazienka, wc, 
I piętro 

 

11 ul. Młyńska8a/3 
Twardogóra 

37,20 łazienka, wc, 
I piętro 

MoŜliwość podziału na 
2 

12. Plac Pałacowy 
Goszcz 4 

26,00 b/urządzeń wod-kan  
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cd. tabeli 
1 2 3 4 5 

13. ul. Ratuszowa 4/1 
Twardogóra 

16,00 zlew, b/wc, 
b/ łazienki 

 

14. ul. Ratuszowa 43/2 
Twardogóra 

27,90 zlew, wc, b/łaz.  

15. ul. Ratuszowa 43/6 
Twardogóra 

24,60 zlew, b/wc, b/łaz.  

16. Rynek 6/1 
Twardogóra 

16,00 zlew, b/wc, b/łaz.  

17. Rynek 17/2 
Twardogóra 

23,50 zlew, b/wc, b/łaz.  

18. ul. Sienkiwicza 17/2 
Twardogóra 

23,20 zlew, b/wc, b/łaz. Stan techn. budynku 

19. ul. Sosnowa 1 
Twardogóra 

25,00 b/wc, b/łaz., zlew Stan techn. budynku 

20. ul. Wielkopolska 2 
Twardogóra 

25,80 zlew, b/wc, b/łaz., poddasze  

21. ul. Wielkopolska 15/1 
Twarddogóra 

25,50 zlew, b/wc, b/łaz. Stan techn. budynku 

22. ul. Wielkopolska 15/2 
Twardogóra 

25,90 zlew, b/wc, b/łaz. Stan techn. budynku 

23. ul. Krzywoustego 8/1 
Twardogóra 

21,40 zlew, b/wc, b/łaz. Stan techn.  
mieszkania 

24. ul. Wielkopolska 9/4 
Twardogóra 

13,90 zlew, b/wc, b/łaz.  

25. ul. Bydgoska 7/3 
Twardogóra 

20,50 zlew, b/wc, b/łaz.  

26. ul. Długa 5/1 
Twardogóra 

30,50 zlew, b/wc, b/łaz.  

27. Moszyce 31/1 12,18 zlew, b/wc, b/łaz.  
28. Moszyce 31/4 12,70 zlew, b/wc, b/łaz.  
29. Moszyce 31/8 20,30 b/wc, b/łaz.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3377 
UCHWAŁA RADY GMINY LUBIN 

z dnia 31 maja 2005 r. 

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjal-
nym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubi n 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; 
Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; oraz 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203) oraz art. 90f ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. tekst jednolity z 2004 r. Nr 
256, poz. 2572; Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781) uchwala się, co następu-
je: 
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R o z d z i a ł  1 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Ustala się regulamin udzielania pomocy materialnej  
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie Gminy Lubin. 

§ 2 

Ilekroć w dalszych przepisach bez bliŜszego określenia 
jest mowa o: 
1) regulaminie – rozumie się przez to regulamin udzie-

lania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubin, 

2) ustawie  – rozumie się przez to ustawę z dnia  
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.  
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami), 

3) Gminie  – rozumie się przez to Gminę Lubin, 
4) uczniu – rozumie się przez to osoby wymienione w 

art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września  
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.  
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zamieszkałe na tere-
nie Gminy Lubin, 

5) stypendium  – rozumie się przez to stypendium 
szkolne, 

6) zasiłku – rozumie się przez to zasiłek szkolny. 

R o z d z i a ł  2 

Sposób ustalania wysoko ści stypendium 

§ 3 

1. Miesięczna wysokość stypendium uzaleŜniona jest od 
wysokości dochodu na osobę w rodzinie i wynosi: 

Tabela 1. Wysokość stypendium 
 

Miesięczna wysokość do-
chodu na osobę  

w rodzinie ucznia (w %) 
kwoty bazowej określonej w 
– art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z 

dnia 12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej (Dz. U. 

Nr 64, poz. 593 z poźn. zm.) 
 

Miesięczna wysokość sty-
pendium w rodzinie ucznia 
(w %) kwoty bazowej okre-

ślonej w –  
art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z 

dnia 28 listopada  
2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych (Dz. U. Nr 228, 
poz. 2255 z późn. zm.) 

do 25 do 200 
powyŜej 25 do 50 do 170 
powyŜej 50 do 75 do 140 

powyŜej 75 do 100 od 80 do 110 
 

§ 4 

Ustalając wysokość stypendium rozpatruje się indywidu-
alnie sytuację w rodzinie uwzględniając dodatkowo oko-
liczności wymienione w art. 90d ust. 1 ustawy. 

R o z d z i a ł  3 

Formy udzielania stypendium 

§ 5 

1. Formę stypendium zgodną z ustawą oraz uwzględnia-
jącą potrzeby osoby uprawnionej wskazuje wniosko-
dawca we wniosku. W przypadku gdy stypendium jest 

przyznawane z urzędu formę określa Wójt Gminy, 
uwzględniając potrzeby osoby uprawnionej. 

2. Stypendia mogą być przekazywane w następujący 
sposób: 
1) w formie częściowej lub całkowitej refundacji kosz-

tów poniesionych przez ucznia na podstawie 
przedłoŜonych przez niego oryginałów faktur lub 
rachunków bądź biletów za przejazdy, 

2) w formie częściowego lub całkowitego dofinanso-
wania kosztów do poniesienia przez ucznia, na 
podstawie zaświadczeń lub innych dokumentów z 
instytucji prowadzącej zajęcia edukacyjne, 

3) w formie rzeczowej – poprzez zapłacenie przez 
Gminę Lubin, za pośrednictwem szkoły, faktur lub 
rachunków, 

4) w formie pienięŜnej – poprzez wypłatę bezpośred-
nio w kasie Urzędu. 

R o z d z i a ł  4 

Tryb i sposób udzielania stypendium 

§ 6 

1. Wnioski o udzielenie stypendium składa się  
w Urzędzie Gminy w Lubinie. 

2. Wniosek podlega rejestracji zgodnie z datą wpływu. 
3. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria 

do udzielenia stypendium jest większa niŜ liczba sty-
pendiów do rozdysponowania pierwszeństwo w uzy-
skaniu stypendium mają uczniowie spełniający nastę-
pujące kryteria: 
1) pochodzą z rodzin o najniŜszych dochodach, 
2) posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, 
3) pochodzą z rodzin niepełnych lub wielodzietnych 

(czworo i więcej dzieci). 
4. Wzór wniosku o przyznanie stypendium stanowi za-

łącznik do uchwały. 

R o z d z i a ł  5 

Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego 

§ 7 

1. Wniosek o zasiłek szkolny rozpatrywany jest w ciągu 
14 dni od daty złoŜenia. 

2. Do ubiegania się o zasiłek stosuje się odpowiednio § 
6 uchwały. 

R o z d z i a ł  6 

Postanowienia ko ńcowe 

§ 8 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubin. 
§ 9 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 r. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
ROMAN KOMARNICKI
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Załącznik do uchwały Rady 
Gminy Lubin z dnia 31 maja 
2005 r. (poz. 3377) 
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3378 
UCHWAŁA RADY GMINY KOBIERZYCE 

z dnia 8 września 2005 r. 

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji  z mieszka ńcami 
Gminy  Kobierzyce 

 Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co nastę-
puje: 

 
 

§ 1 

1. W wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych 
sprawach waŜnych dla Gminy przeprowadza się kon-
sultacje z mieszkańcami poprzez zorganizowanie spo-
tkań z mieszkańcami. 

2. JeŜeli sprawa podlegająca konsultacji dotyczy 
wszystkich mieszkańców Gminy, konsultacje prze-
prowadza się we wszystkich miejscowościach, jeŜeli 
jednej lub kilku miejscowości − tylko w tych miejsco-
wościach. 

3. Do wzięcia udziału w konsultacjach mają prawo osoby 
fizyczne, które ukończyły 18 rok Ŝycia oraz zamiesz-
kują w miejscowościach, stosownie do § 1 ust. 2. 

§ 2 

Przeprowadza się dwa spotkania z zainteresowanymi 
mieszkańcami. O miejscu i terminie spotkania obwiesz-
cza się mieszkańcom co najmniej 7 dni przed kaŜdym 
spotkaniem. 

§ 3 

1. Pierwsze spotkanie pełni rolę informacyjną, podczas 
którego zapoznaje się mieszkańców z tematem pod-
legającym konsultacji. 

2. Drugie spotkanie przeprowadza się po upływie co 
najmniej 3 tygodni od daty pierwszego spotkania. 
Mieszkańcy wyraŜają na nim swoją opinię poprzez 
głosowanie jawne. 

3. Konsultacje uznaje się za waŜne, niezaleŜnie od licz-
by uprawnionych uczestników drugiego spotkania. 

§ 4 

Osoby nieuczestniczące w drugim spotkaniu mogą rów-
nieŜ wziąć udział w konsultacjach w ciągu tygodnia od 
daty tego spotkania, poprzez pisemne wyraŜenie swojej 
opinii w siedzibie Urzędu Gminy w Kobierzycach. Po 
upływie tego terminu konsultacje uznaje się za zakoń-
czone. 

 

§ 5 

Dokumentacją z przeprowadzonych konsultacji są proto-
koły spotkań wraz z listami obecności oraz opinie złoŜone 
zgodnie z § 4. Z dokumentacji tej sporządza się protokół 
końcowy, opisujący przebieg i wyniki konsultacji. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobie-
rzyce. 

§ 7 

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

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO 
RADY GMINY 

 
CZESŁAW CZERWIEC

 
 
 
 
 
 
 

3379 
UCHWAŁA RADY GMINY KOBIERZYCE 

z dnia 8 września 2005 r. 

w sprawie upowa Ŝnienia Kierownika Gminnego O środka Pomocy Społecz-
nej 
w Kobierzycach do wydawania decyzji administracyjny ch z zakresu prawa 
                               do świadcze ń opieki zdrowotnej 

 Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy w Kobie-
rzycach uchwala, co następuje: 
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§ 1 

UpowaŜnia się Panią Ludwikę Teresę Oszczyk Kierowni-
ka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzy-
cach do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie 
prawa do  świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa 
w art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków pu-
blicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135). 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobie-
rzyce, 

§ 3 

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

ZASTĘPCA PRZEWODNICZACEGO 
RADY GMINY 

 
CZESŁAW CZERWIEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3380 
UCHWAŁA RADY GMINY MYSŁAKOWICE 

z dnia 16 września 2005 r. 

w sprawie zmiany do uchwały Rady Gminy Mysłakowice nr 273/ 
/XXXIII/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie o kreślenia zasad oblicza-
nia tygodniowego obowi ązkowego wymiaru godzin zaj ęć nauczycieli 
przedmiotów w ró Ŝnym wymiarze godzin i zasad udzielania zni Ŝek tygo-
dniowego obowi ązkowego wymiaru godzin zaj ęć udzielanych dyrektorom 
i wicedyrektorom w szkołach i przedszkolach oraz ok reślenia tygodniowe-
go   
        obowi ązkowego wymiaru godzin zaj ęć dla niektórych nauczycieli 

 Na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Na-
uczyciela (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) oraz 
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Mysłakowice 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Zmienia się dotychczasową treść § 1 ust. 2 uchwały nr 
273/XXXIII/2005 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 28 
kwietnia 2005 r. w ten sposób, Ŝe wykreśla się w całości 
zamieszczone w nim sformułowanie po słowach „.... wg 
wzoru: …„ do słowa „ gdzie…..” i w to miejsce wpisuje się 
następujące sformułowanie:  
„Wymiar etatu = Lg1,i   + Lg2,i +  ……….+ Lgx,i 
                         Lp1,i       Lp2,i                    Lpx,i 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mysła-
kowice. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą od 
dnia 1 września 2005 r. i podlega opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Wojewody Dolnośląskiego. 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCA 
RADY GMINY 

 
JOLANTA PECIAK 
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3381 
UCHWAŁA RADY GMINY CZERNICA 

z dnia 17 września 2005 r. 

w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Chrz ąstawa Wielka 

 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. 1591 ze 
zmianami) Rada Gminy Czernica uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustalić nazwy ulic we wsi Chrząstawa Wielka: 
1) ul. Spokojna – (działka nr 319)  – biegnie od ulicy 

Leśnej (działka nr 90), w kierunku wschodnim, do 
działki nr 56 (rów); 

2) ul. Krótka – (działka nr 280)  – biegnie od ulicy Młyń-
skiej (działka nr 208/2), w kierunku wschodnim, do uli-
cy Wrocławskiej (działka nr 357); 

3) ul. Skowronkowa – (działka nr 123/4 oraz 124/37)  – 
biegnie od działki nr 56 (rów), w kierunku północnym 
do działki 644 (las), na wysokości działki 123/2 zała-
muje się i biegnie w kierunku wschodnim do ulicy Ole-
śnickiej (działka nr 124/5); 

4) ul. Krucza – (działka 124/36)  – biegnie od ulicy Wro-
cławskiej /działka nr 357/, w kierunku północnym, na 
wysokości działki nr 124/17 załamuje się w kierunku 
zachodnim po czym na wysokości działki nr 124/54 
ponownie się załamuje biegnąc dalej w kierunku pół-
nocno-zachodnim do działki 124/51. Na wysokości 
działki 124/51 załamuje się w kierunku północno-
wschodnim, a następnie w kierunku pomocnym przy 
działce nr 124/21, na wysokości działki nr 124/35 za-
łamuje się w kierunku północno-zachodnim po czym 
przy działce 124/44 załamuje się ponownie i biegnie 
dalej w kierunku północno-wschodnim do działki 
124/31, gdzie załamuje się w kierunku północnym i 
biegnie do działki nr 124/37 (droga); 

5) ul. Gwia ździsta  – (działka nr 380/24)  – biegnie od 
działki 381 (droga), w kierunku północnym do działki 
nr 380/35; 

6) ul. Przylesie – (działka nr 365)  – biegnie od ulicy 
Wrocławskiej (działka nr 357) w kierunku południowo-
wschodnim, na wysokości działki nr 589 (rów) załamu-

je się biegnąc dalej w kierunku wschodnim do działki 
nr 584/2 (wał); 

7) ul. Sokola – (działka nr 450/26)  – biegnie od ulicy 
Brzozowej (działka nr 370 oraz 450/27), w kierunku 
wschodnim, do ulicy Przylesie (działka nr 365); 

8) ul. Orla – (działka nr 450/28)  – biegnie od ulicy Brzo-
zowej (działka nr 370 oraz 450/27), w kierunku 
wschodnim, do ulicy Przylesie (działka nr 365 oraz 
450/29); 

9) ul. Ba Ŝancia – (działka nr 451/15)  – biegnie od ulicy 
Brzozowej (działka nr 370), w kierunku wschodnim, do 
ulicy Przylesie (działka nr 365 oraz 451/14). 

§ 2 

PołoŜenie ulic i ich przebieg przedstawia szkic sytuacyjny 
stanowiący załącznik numer 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerni-
ca. 

§ 4 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
ZENON WARDĘGA 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady 
Gminy Czernica z dnia 17 wrze śnia 
2005 r. (poz. 3381) 
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3382 
OBWIESZCZENIE  

KOMISARZA WYBORCZEGO W LEGNICY 

z dnia 20 września 2005 r. 

 Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordyna-
cja 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 podaje do publicznej wiadomości wyniki 
wyborów uzupełniających do Rady Miasta Wojcieszów przeprowadzonych w 
dniu 18 września 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 835 osób. 
5. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano karty do głosowania) 50 osób, to jest 5,98% 

uprawnionych. 
6. Ogólna liczba głosów oddanych w wyborach 50. 
7. Głosów waŜnych oddano 49, to jest 98,00% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosowanie przeprowadzono w 1 obwodzie głosowania. 

 
Wyniki wyborów 

 
1. Wybory do Rady Miasta Wojcieszów. 
I. Wybory uzupełniające przeprowadzono w okręgu wyborczym nr 3, w którym wybierano  

1 radnego. 
Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 835. 
W głosowaniu wzięło udział 50 wyborców, którym wydano karty do głosowania, co stanowi 
5,98% uprawnionych do głosowania. 

II. Wyniki wyborów w okręgu wyborczym nr 3 są następujące: 
A. Wybory odbyły si ę. 
B. Głosowanie przeprowadzono.  
C. Ogólna liczba głosów oddanych 50. 
D. Głosów waŜnych oddano 49. 
E. Radnymi zostali wybrani: 
z listy nr 1 KWW „SŁO ŃCE DZIECIOM” 
PIEKARCZYK JOLANTA 

 
 

KOMISARZ WYBORCZY 
W LEGNICY 

 
LECH MUśYŁO 
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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,  

55-951 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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